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1. Sammanfattning 

Le Spectacle eller på svenska; ”spektaklet/showen” är ofta vad en konsert 

med sabar, mbalax, dans och festatmosfär i typisk senegambisk anda kallas. 

I mitt masterarbete har jag jobbat med att fördjupa mig i 

slagverkstraditionen sabar och musikgenren mbalax (mbalakh) för att skapa 

egen musik i stilen. Den största skillnaden jämfört med typisk mbalax är att 

min musik främst är instrumental med trombon som lead-instrument. 

Mbalax bygger vanligtvis mycket på sången och interaktionen med publik. 

Jag tog på mig rollen som frontfigur och i det ingick att jag även dansade 

och interagerade med publiken på olika sätt.  

 

Genom studier i sabarspel och mbalaxmusik har jag sedan skrivit egen 

musik med utgångspunkt i att närma mig dessa traditioner på ett stiltroget 

sätt samtidigt som jag har blandat in andra influenser i varierande grad. I 

kompositionerna har jag använt mig av några av de mest stiltypiska element 

som tempo-ändringar, bakks (sabar-rytmfraser), kontrasterande dynamik, 

taasou (rytmiserad spoken word), marimba (DX7II synt, ett typiskt mbalax-

instrument) tillsammans med de mest använda rytmerna kaolack, leumbeul 

och barambaye. Målet var att skapa en varierad helhet i ett konsertformat.  

 

Under dessa två år gjorde jag totalt fyra konserter med mitt mbalax-band 

NJAWARA varav den sista var min examenskonsert. Min examenskonsert 

var den som till antalet innehöll flest antal egenskrivna låtar vilket blev 

totalt fem stycken. Jag hade dock haft som mål att göra ungefär tio låtar. Det 

blev en varierad helhet samtidigt som jag hade ytterligare idéer till variation 

än vad jag i slutändan hann klart med. Konserten blev lyckad som helhet 

och innehöll många av de bitar som jag älskar i mbalax. Samtidigt hade jag 

önskat att jag lyckats göra klart flera låtar och att vi hade hunnit detaljrepa 

mer.  

 

I den här skriftliga reflektionen presenterar jag först viktiga begrepp och 

bakgrunden till studien för att sedan beskriva den skapande processen 

bakom låtarna och slutligen reflektera över resultatet. 

2. Introduktion  

Mitt intresse för sabar- och mbalaxmusiken fick sin början i den kurs som 

fanns på KMH tidigare som hette ”Gambia, förberedande seminarieserie 

och studieresa” även kallad gambiakursen som jag genomförde våren 2011. 

I kursen ingick en studieresa till Gambia och byn Njawara under tre veckor. 

Det var där som jag för första gången stötte på sabartraditionen och blev 

genast fascinerad av rytmerna och dansen. Jag köpte sedan med mig en 

sabartrumma hem. Det var egentligen först här hemma som jag upptäckte 

sabaren på riktigt och att det är framförallt i Senegal som sabar är en stor 
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och levande del av kulturen. Jag hittade många Youtube-videos med sabar 

och började ta sabar-trumlektioner för slagverkaren Lisa Ladberg (som 

senare blev handledare för mitt kandidatarbete och även detta masterarbete) 

och gå på en hel del sabardansklasser. Det tog inte lång tid innan jag också 

upptäckte mbalaxmusiken som jag till en början tyckte var en lite märklig 

musikstil med udda sound. Efter ett tag blev det dock nästan det enda jag 

lyssnade på och jag dammsög Youtube på det mesta i sabar och mbalaxväg. 

Som en del av mitt kandidatexamensarbete satte jag sedan ihop ett band som 

bestod till stor del av studenter från gambiakursen och det var det som blev 

bandet NJAWARA. Jag plankade några låtar av sångaren och mbalax-

ikonen Youssou N’Dour 1och skrev några egna låtar.  

 

Efter min kandidatexamen fortsatte jag att utforska sabar och mbalax och 

fick med hjälp av två stipendier möjlighet att åka till Gambia för andra 

gången och bo där i nästan tre månader hos koramästaren Alagi Mbaye. I 

hemmet spelades det mest kora men ibland spelade vi även sabar och 

djembe på gården. Jag kunde ofta höra ljudet av sabar som kom med vinden 

på kvällarna från olika evenemang. Ibland hängde jag med Alagis band till 

olika evenemang som dop och bröllop där bandet ofta inkluderade 

sabartrummisar. Jag kunde också återbesöka byn Njawara samtidigt som en 

kulturfestival anordnades där vilket var väldigt roligt. Jag såg bland annat 

traditionell brottning med tillhörande sabar som var en väldigt häftig 

upplevelse.  Jag tog också några sabarlektioner där och på nyår så spelade 

barnen sabar på plastdunkar och lärde oss den senaste dansen ”bon bon”.  

 

Senare under samma resa besökte jag även Dakar i Senegal under två 

veckor där jag fick se framförallt många dansklasser på stranden i Yoff och 

en Soirée Senegalaise på en nattklubb i staden Thies, vilket var mycket 

häftigt. En soirée Sénégalaise (senegalesisk kväll) är en tillställning där det 

spelas mbalaxmusik inne på en nattklubb och kvällen avslutas med att en 

sabartrumgrupp spelar inne i klubben och det blir ofta danstävling. Jag fick 

tyvärr inte möjlighet att se någon stor tanneber som är ett vanligt 

utomhusevenemang med sabar och publik som dansar. Det får bli nästa 

gång. Hur som helst så fick jag med mig hem ännu fler trummor den här 

gången och valde faktiskt att lämna kvar min lila plasttrombon hos Alagi för 

att få plats med alla trummorna. Jag fortsatte att planka mbalaxlåtar och 

gjorde ett antal välgörenhetskonserter med NJAWARA-bandet på Världs- 

och folkmusikscenen Stallet. Detta var i samarbete med föreningen Friends 

of Njawara som några studenter och lärare startade efter gambiakursen. Det 

var under den här tiden som idén till att söka masterutbildningen föddes och 

jag tänkte att det vore fantastiskt kul att få fördjupa sig i den här musiken 

ytterligare och så blev det. Jag får tacka KMH för den öppensinnade 

 
1 Youssou N’Dour är en senegalesisk sångare, poet, kompositör och politiker. Han och  

bandet Etoile de Dakar var en av de första att spela och bemästra den nya stilen mbalax i 

början av 70-talet. I Europa är han mest känd för duetten 7 Seconds som han gjorde 

tillsamman med Nene Cherry. Han är en stor kulturpersonlighet i hemlandet och har fått 

många utmärkelser som bland annat Polar priset 2013.  
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inställningen att låta mig utforska denna mbalax- och sabarmusik under 

jazzinstitutionens vingar. Jag vill samtidigt tacka alla lärare som har gett 

inspiration, kunskaper och uppmuntran samt alla musiker som jag har spelat 

med i samband med detta arbete. 

3. Syfte 

Med detta arbete är mitt syfte att undersöka hur jag genom analys och 

inventering av stiltypiska mbalax- och sabarelement kan skapa egen 

mbalaxmusik att använda i en varierad helhet i ett konsertformat. 

 

Jag vill kartlägga vilka olika element och parametrar som är typiska i 

mbalaxmusik för att sedan använda dessa likt en palett för att variera och 

underlätta skapandet av egna låtar i mbalaxstil. Elementen har jag hittat 

genom att se på live-videos från konserter med mbalaxband samt från att ha 

lyssnat på och spelat både mbalax- och sabarmusik. Utifrån låtarna ska jag 

sedan göra en konsert.  

4. Bakgrund 

Här presenterar jag ett antal begrepp som är viktiga för att vidare förstå och 

följa denna studie.  

4.1 Sabar 

En sabargrupp spelar på ett bröllop i Bakau, Gambia 2013. 
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Sabar är en slagverkstradition från Senegal i Västafrika som spelas även i 

grannlandet Gambia. Sabar förknippas idag främst med folkgruppen Wolof 

men har sitt ursprung i trumtraditioner hos folkgrupperna Serer, Mande, och 

Sousse. Traditionen föddes med stor sannolikhet i Sine Saloum  regionen i 

Senegal under trettonhundratalet (Tang 2007). Sabar fungerade förr i tiden 

bland annat som kommunikationsmedel mellan byar då det hörs på mycket 

långa avstånd (wikipedia 13/5-2016). Sabar har länge varit och är 

fortfarande en stor del av den senegalesiska kulturen och är ett viktigt inslag 

vid olika händelser i livet som dop, bröllop, fest, danstävlingar och även 

politiker använder sabar i sina kampanjer. Sabar spelas också till brottning 

som är nationalsporten. Sabar kan alltså höras mer eller mindre varje dag i 

olika sammanhang på gator och torg i Senegal och även Gambia. Sabar 

består av en uppsättning olika trummor och spelas med en hand och en 

pinne. En typisk sabargrupp består vanligtvis av en grupp på ungefär sex till 

elva personer inklusive en ”dirigeur”, det vill säga en ledare.. 

 

Här kommer sex olika videoexempel på sabar. Den första är en sabargrupp 

som övar: https://youtu.be/O0FuNAeLtHs och den andra är från ett event 

som kallas för ”tanneber” där publik och dansare deltar genom att dansa 

solon eller ibland också gruppkoreografier: 

https://youtu.be/I_96akB0_hk?t=12m24s. En tanneber kan variera i storlek 

och nästa exempel är av den större sorten som också sändes på tv: 

https://youtu.be/m9Pj1a84xxc?t=2m37s Den fjärde videon är med 

danskompaniet African Ndiguel Group som leds av dansaren och 

koreografen Yelly Thioune: https://youtu.be/AfzIN8hYLYo. I den femte ser 

vi en av de tre stora sabar familjerna från Dakar som heter Faye i efternamn 

och kallas också för ”Sing Sing Faye”. Här spelar de i senegalesisk tv med 

Mbaye Dièye Faye som leder. I början presenterar han trummisarna och 

vilken trumma eller stämma de spelar: https://youtu.be/tf6mdfLU-

Ls?t=51m22s Han är för övrigt med i Youssou N’Dours band. De två andra 

stora sabarfamiljerna är Mbaye och Ndiaye Rose.  

 

Den sista videon är från en inspelning och tv dokumentär(1991) från ön 

Goree strax utanför Dakar med en stor sabartrupp som består av medlemmar 

från Ndiaye Rose familjen med Dou Dou Ndiaye Rose som ledare. För det 

mesta spelas sabar av män men inom Ndiaye Rose familjen finns också en 

grupp med kvinnliga sabartrummisar som går under namnet Rosettes. De 

kan man också se i videon. För övrigt har inspelningen släppts som ett 

album med namnet Djabote hos skivbolaget Real World Records: 

https://youtu.be/TlG3xLIPX7c  Ledaren Dou Dou Ndiaye Rose var en av de 

stora mästarna av sabartraditionen fram till 2015 då han gick bort. Han blev 

85år gammal. 

 

Sabartrummornas olika ljud som ton, slapp, bas och olika pinnljud har alla 

ett eller flera ord som kan användas för att ”prata” rytmerna. Ett 

trumvokabulär kan man säga. Det är praktiskt för att lära ut rytmer och för 

att kommunicera musiken musiker sinsemellan. Det i sin tur bidrar till att 

musiken lätt fastnar i ens språk och man upptäcker sig själv med att nynna 

https://youtu.be/O0FuNAeLtHs
https://youtu.be/I_96akB0_hk?t=12m24s
https://youtu.be/m9Pj1a84xxc?t=2m37s
https://youtu.be/AfzIN8hYLYo
https://youtu.be/tf6mdfLU-Ls?t=51m22s
https://youtu.be/tf6mdfLU-Ls?t=51m22s
https://youtu.be/TlG3xLIPX7c
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sabarrytmer som man hört eller håller på att lära sig. Språket gör också att 

man kan framföra trummrytmerna vokalt och t.ex. använda det till att 

kompa dans utan några trummor eller lära ut en fras t.ex. över telefon. 

Språket gör det också möjligt att lättare komma ihåg rytmer och fraser. 

Sabaren har sina egna återkommande fraser och dessa bildar meningar som i 

vilket språk som helst. Här är ett exempel på hur ett gäng dansare i Yoff  i 

Dakar dansar och gör trumljuden vokalt för att markera varandras solon. 

https://youtu.be/XUiIANySf8c 

 

4.1.1 Trummorna 

 

Mbeung mbeung (uttalas mböng mböng) 

En mbeung mbeung är en sabartrumma med öppen botten och ett högt stämt 

skinn. Det är den trumman som är vanligast att man börjar med när man ska 

lära sig sabar. En något större mbeung mbeung kallas för mbeung mbeung 

ball eller bara balla. I en typisk sabarensemble finns ofta två eller fler som 

spelar denna trumma. I grupp kan de skapa ett mycket kraftfullt rytmlager 

som de andra trummorna sedan kan kompletterar på olika sätt. På bilderna 

ovan ser vi från vänster en mbeung mbeung med det traditionella 

stämsystemet med pinnar och rep. I mitten har vi en repstämd mbeung 

mbeung likt en djembe och till höger har vi en som använder ett stämsystem 

likt det man hittar på congas och liknande. Den sistnämnda har jag låtit 

bygga av en trumma som från början hade det traditionella stämsystemet. 

Detta gjorde jag då det krävs en hel del kraft att stämma den annars och här 

i norden skiftar klimatet relativt ofta och då är en trumma med stämskruvar 

mycket lättare att stämma om. Om luftfuktigheten är låg så spänns skinnet åt 

och vid fuktigt väder blir skinnet lösare. Skinnet töjs också ut med tiden av 

sig själv och behöver då stämmas upp. Om skinnet är stämt högt blir det 

enklare att få fram de olika ljuden. 

 

Tungune  

En tungune är en mindre mbeung mbeung och har 

därför en baston som klingar ljusare och som används 

för att skapa en slags melodier i rytmerna. 

 

https://youtu.be/XUiIANySf8c
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Thiol (uttalas tchoull) 

En thiol är en bastrumma med stängd botten. De kan se 

lite olika ut i formen men principen är den samma. 

Skinnet kan stämmas högt eller lågt genom att pinnarna 

dras ut eller trycks in vilket ofta görs kontinuerligt 

medans man spelar. En thiol tillsammans med en 

mbeung mbeung skapar en blandning av diskant- och 

bas-ljud och redan med två trummor skapas då ett stort 

sound. Thiolen spelas ofta i par där den ena är lägre och 

den andra högre stämd. Stämmorna kallas då för tulli och talmbat.  Deras 

rytmer är olika men sammankopplade och skapar en grund för de andra 

trummorna att spela till. Thiolen kan användas som solotrumma också. 

 

Nder 

En nder är en lång mbeung mbeung och i motsatsen till en 

tungune har den en mycket mörk baston. Nder-trumman 

används främst som en leadtrumma och har med sitt 

säregna sound möjlighet att skära igenom ljudmattan från 

de andra trummorna. Ledarens roll är att leda gruppen, 

spela solo och att markera dansen.  

 

 

 

 

Gorong/Gorong yegel 

En gorong eller också kallad gorong yegel är lite av en 

blandning mellan en mbeung mbeung och en thiol. Den 

har stängd botten men har också stämpinnar och rep som 

en mbeung mbeung. Det gör det möjligt att stämma den 

högre än en thiol. Soundet får då ett högre tenor sound 

och tränger igenom bättre och används även ofta för att 

leda. Trumman uppfanns av Ndiaye Rose familjen.   

 

Khin/Xin 

En khin är öppen i botten och har en cylinderformad 

kropp med ett relativt löst stämt skin. Som övriga 

trummor har den ett eget sound. Det förekommer ibland 

att den används till att leda och markera solon. Khin 

används för det mesta av det muslimska brödraskap som 

kallas för Baye Fall vid religiösa sammanhang t.ex. när 

man går på gator och spelar och sjunger för att samla 

allmosor.  
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Galanj & tama 

Pinnarna som man spelar 

sabar med kallas för galanj. 

Dessa kommer från en 

buske som kallas för 

Sumpu. Andra sorter 

förekommer lokalt. 

 

 

 

En Tama är en mindre trumma som man spelar med en liten böjd klubba. 

Tama kallas också för talking drum. Skinnet är vanligtvis av varanskinn 

vilket är mycket flexibelt och tunt. Tamans specialitet är möjligheten att 

ändra tonhöjden på skinnet genom att variera trycket på trådarna med 

trumman i armhålan. Det gör att man kan få till melodier som liknar tal. 

Taman är vanligt förekommande i sabarmusik och mbalax. På bilden har 

taman getskinn som är mindre flexibelt och klingar därför inte lika lätt. 

 

Här är ett videoexempel med ett gäng tama-spelare:  

https://youtu.be/u1seyWOZ_1g?t=56s 

4.1.2 Rytmerna 

Ordet mbalax som uttalas mbalakh betyder rytm och är samlingsnamnet för 

komprytmerna inom sabar. Det är mbeung mbeung-trumman som spelar 

mbalax. Oavsett rytm så heter själva kompet/rytmen alltså mbalax. Det är 

därifrån musikstilen mbalax fått sitt namn. Bland musiker kallas 

musikgenren mbalax även för musique. De två absolut vanligaste rytmerna 

inom musikgenren mbalax är kaolack (efter staden Kaolack) och leumbeul 

(uttalas lömböll). Det finns också låtar som spelas i andra rytmer som 

barambaye, mbabas och tcheboudjen med flera. I sabar finns en mängd 

andra rytmer som inte nämns här. 

 

Så här låter kaolack- och leumbeul-rytmerna på mbeung mbeung-trumman. 

Dessa exempel är gjorda med sabarljud samplade av mig och därefter 

programmerade i datorn och är tänkta som ett exempel för hur dessa rytmer 

låter. I leumbeul upplever jag att den andra åttondelen som här stavas ”na”, 

som något fördröjd, vilket skapar ett lite mer svängigare groove än om man 

skulle spela alla trioler helt raka.  

 

Lyssna här  

https://youtu.be/u1seyWOZ_1g?t=56s
http://www.nikolasviisanen.com/mp3/kaolack.mp3
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Lyssna här 

 

En annan rytm som förekommer i sabar är barambaye. Rytmen förekommer 

i sabar i två olika varianter med olika tempon. En rytm som liknar den är 

rytmen yaba och låter ungefär som barambaye fast långsammare. 

Ytterligare en rytm som till viss det liknar barambaye är rytmen fass. Här 

under finns ett exempel på barambaye så som det låter om man skulle spela 

den något långsammare. Barambaye har en viss känsla som är svår att 

notera i noter. I ljudexemplet nedan har jag lagt till ett klick för att 

underlätta navigeringen i rytmen. Efter fyra takter hör man rytmen fass och 

tillslut ett komp som man kan se som ett skelett av dessa rytmer. Den typen 

av skelettkomp kan man även spela till andra rytmer med viss anpassning.  

Lyssna här 

 

4.1.3 Bakks 

Inom sabar finns en repertoar som består dels av olika rytmer men också 

olika rytmmelodier eller fraser, så kallade bakks. Dessa bakks kan ha olika 

funktion. Dels kan de signalera att något ska hända i musiken eller så är de 

separata korta eller långa fraser som ofta är kopplade med en text och 

danskoreografi. Patricia Tang (2006) skriver att dessa bakks traditionellt sett 

i första hand haft sitt ursprung i vokala meningar och tal. Man skapade alltså 

trumfraser från något som man sa. Numera skapas bakks också utan någon 

koppling till tal.  

http://www.nikolasviisanen.com/mp3/leumbeul.mp3
http://nikolasviisanen.com/mp3/barambaye_fass.mp3
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Här är ett videoklipp där man kan höra hur en bakk först talas och sedan 

spelas på trummorna. https://youtu.be/tIOYJyKdndk?t=8s 

 

Texten går något i stil med: 

- khale bi tjoppin khale bi tjoppin  khale bi tjoppin  tass. 

 

Här är ytterligare ett exempel på hur en rytmfras eller så kallad bakk både 

spelas och talas samtidigt i en mbalaxlåt. I det här exemplet sägs istället 

trumljuden och mot slutet säger man även jerejeff i takt som betyder tack på 

Wolof. https://youtu.be/p7P9qjswX7U?t=4m48s 

 

Nya bakks uppfinns hela tiden t.ex. när trummisar tränar, gör egna 

variationer av bakks eller från spontan inspiration från dans eller något som 

sägs. Bakksen är en levande repertoar där både gamla och de senaste 

bakksen spelas och dansas av musiker och dansare. Bakksen kommer och 

går i mode. Man kan prata om ”fetchou bou bess” som betyder ungefär ”den 

sjysta dansen” och då menar man ofta den bakken/dansen som är inne just 

nu. Se exemplet nedan med bakken youza här nere där Youssou N’Dour 

pratar just om ”fetchou bou bess” när dansaren som uppfunnit just dansen 

kring Youza bakken kommer upp på scen. Här är en lista på några kända 

bakks från några år tillbaka fram till nu: 

 

youza - https://youtu.be/J2ZV7DL8-Pg?t=2m16s 

takhsirip (med flera) - https://youtu.be/rJf0SYPJhJA 

wrangintass (Facebook) - https://youtu.be/H0mH4eyH-Bo?t=4m10s 

tchakhagoun - https://youtu.be/JaYRxUYwvK8?t=5m22s 

bon bon - https://youtu.be/zsLK1i_9JQE?t=2m42s   

goana - https://youtu.be/pgOxNH9tb30?t=1m46s 

borokhé borokhé - https://youtu.be/0guLq--rOUw?t=2m35s 

feu reu rew - https://youtu.be/49iG3avEDkw?t=2m42s 

na gore -  https://youtu.be/umo0VXeUFg0?t=4m57s 

khana nekh - https://youtu.be/MneQDFkfBXI?t=12m56s 

 

Inom brottning som är nationalsporten i Senegal har de stora kända 

brottarna en signaturbakk med tillhörande danssteg. Dessa spelas t.ex. när 

brottarna kommer in på arenan. Denna del av brottningsevenemangen är till 

för att brottarna ska visa upp sig och få publikens jubel och support. Det 

kallas för touss. Själva brottande kan i många fall ta bara minuter eller till 

och med sekunder i anspråk. Själva uppladdningen är det som tar mest tid. 

Dessa signaturbakkar dyker också ofta upp vid andra sammanhang som i 

mbalaxlåtar och i sabarevenemang. Här är ett klipp med en av de kända 

https://youtu.be/tIOYJyKdndk?t=8s
https://youtu.be/p7P9qjswX7U?t=4m48s
https://youtu.be/p7P9qjswX7U?t=4m48s
https://youtu.be/J2ZV7DL8-Pg?t=2m16s
https://youtu.be/rJf0SYPJhJA
https://youtu.be/H0mH4eyH-Bo?t=4m10s
https://youtu.be/JaYRxUYwvK8?t=5m22s
https://youtu.be/zsLK1i_9JQE?t=2m42s%20%20
https://youtu.be/pgOxNH9tb30?t=1m46s
https://youtu.be/0guLq--rOUw?t=2m35s
https://youtu.be/49iG3avEDkw?t=2m42s
https://youtu.be/umo0VXeUFg0?t=4m57s
https://youtu.be/MneQDFkfBXI?t=12m56s
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brottarna Balla Gaye 2 och hans följe som dansar hans signatur bakk. 

https://youtu.be/tdQ3M0MyFlk?t=5m15s 

 

4.1.4 Griot/Géwël  

För att förstå musiken och dess roll i Västafrika är det av vikt att förklara 

fenomenet griot och den historiska och sociala struktur de är och har varit en 

del av. Historiskt sett så har man organiserat sig i Västafrika inom olika 

samhällsstånd eller kast. Vi kan ta Mandinka imperiet som exempel som 

etablerades år 1235 av Sunjata Keita och hans allierade (Charry E. 2000). 

Det sträckte sig från det som idag är Mali i öst till väst över Mauretanien, 

Senegal, Gambia och en del av Guinea. Samhället var uppdelat i fyra olika 

klasser. Det var adel, bönder, hantverkare och slavar.  

1. Adeln: Kungen och dennes familj, krigsledare och andra makthavare 

2. Bönder, präster, handlare, marabout (muslimsk ledare/lärare). 

3. Hantverkare: yrken som man ärver som smed, snickare, griot (dvs. 

musiker, historieberättare) 

4. Slavar: Hushållsslavar och krigsfångar. 

Grioter var en slags musiker och vandrande historieberättare/bibliotek. De 

var experter i koranen och specialister på släktband och släkthistoria. Ordet 

griot är franskt och är daterat tillbaka till sextonhundratalet efter franska 

resande i Senegambia regionen. På Mandinka heter griot Jali och på Wolof 

heter det Géwël. Grioten var ofta kungens närmsta rådgivare och var också 

den som förde kommunikationen mellan kungen och folket. Grioter 

förekommer bland de flesta folkgrupper i Västafrika. Genom att spela och 

sjunga för kungen om hans gärningar och historia, förevigade och uppehöll 

man historien och kungarnas status. I gengäld så betalade kungen grioterna 

generöst för sina tjänster. Denna tradition lever fortfarande och Alagi 

Mbaye som jag bodde hos i Gambia är just en Griot/Jali.  

 

Traditionellt sätt kunde man inte bli griot om man inte hade det i släkten. 

Man föddes alltså till griot. Det var på så sätt heller inte möjligt för någon 

annan att spela t.ex. kora eller sabar om man inte hade det i släkten. 

 

Idag är det lite annorlunda och det är även möjligt att personer som inte är 

griot spelar kora eller sabar. Traditionen lever dock vidare och har anpassat 

sig till ett samhälle i förändring. Jali/Géwël rollen är tydlig i mbalax även 

idag där man ofta ser sångaren sjunga och lovorda publiken och viktiga 

personerna om deras historia och goda gärningar. I gengäld ger man sedan 

pengar till sångaren. Många konserter som jag har sett i Sverige med 

mbalaxstjärnor från Senegal har till stor del bestått av just denna process där 

man sjunger om folket och publiken och som ger pengar i gengäld. Man ger 

ofta också pengar till musiker eller dansare som spelar eller dansar bra. Det 

är så musikerna får betalt.  

https://youtu.be/tdQ3M0MyFlk?t=5m15s
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4.2 Mbalax 

Mbalax är förutom namnet på rytmkompet i sabar också en musikstil som 

bygger på sabarmusiken. Det är framför allt en populärmusik från Senegal 

och Gambia. Det är en nationell symbol för Senegal och en viktig export 

(Tang, 2007). Man kan säga att man har överfört de olika funktionerna i en 

sabarensemble till instrumenten i ett typiskt rock/popband. Både sabar och 

mbalax är en mycket stark del av musikkulturen i Senegal och Gambia. 

 

Under mitten av 1930-talet slog depressionen till mot skivindustrin. 

Samtidigt valde det engelska skivbolaget His Master’s Voice från år 1933 

fram till 1958 att trycka ett stort antal 78-varvare i en serie vid namn ”G.V. 

Series” som var ämnade för den afrikanska marknaden. Över 250 titlar 

ingick i G.V Series och bestod främst av afro-kubanska titlar men också en 

del musik från Karibien och Sydamerika. Dessa skivor blev en stor succé 

och påverkade hela den afrikanska kontinentens musikinfluenser mycket 

starkt. Många nya musikstilar som den kongolesiska rumban(soukous) och 

highlife i Ghana föddes ur dessa influenser. Vissa låtar som t.ex. El 

Manisero blev stora hits över hela kontinenten.  

När den senegalesiska eliten började lyssna på latin och jazz började också 

de senegalesiska banden under efterkrigstiden spela just afro-kubanska hits i 

bland annat son, rumba och pachanga stil. Man sjöng också på spanska utan 

att förstå språket.  

 

Det fanns även en entusiasm för amerikansk kultur som fungerade som ett 

sätt att frigöra sig från den franska kolonialmakten. Den afro-kubanska 

musiken som utvecklades av kubanska musiker i New York blev därför 

väldigt populär. Under andra världskriget stationerade sig amerikanska 

soldater i städer som Dakar, Thies och Saint-Louis i Senegal. Genom 

radiokanalen Voice of America kom man i kontakt med jazzmusik och 

många band under 50-talet kom att spela en blandning av stilar som jazz och 

afro-kubansk musik.  

Den 4:e April 1960 blev Senegal självständigt och den 3:e Augusti samma 

år satte Ibra Kassé ihop ett gäng musiker för att spela på hans klubb Miami i 

Dakar som en del av själständighetsfirandena. Bandet hette Star Band och 

blev det första dansbandet under det självständiga Senegal. Miami var känt 

för att spela pachanga och då musik av gruppen Orquesta Aragon och 

Johnny Pacheco. Star Band spelade för det mesta Afro-kubanska hits. 

Bandet splittrades senare och musikerna omgrupperade sig i ett antal nya 

band som Star Band no. 1, Étoile 2000 och Étoile de Dakar (omdöpt till 

Super Étoile de Dakar 1981.) som frontades av sångaren Youssou N’Dour. 

 

1970 formades gruppen Orchestra Baobab för att spela på den nya klubben 

Baobab Club i Dakar. Sångaren Laye Mboup introducerade traditionella 

wolof-sånger i sin repertoar. Även fast musiken fortfarande bestod till 

största del av afro-kubanska hits så markerade detta den stora övergången 

från spanska texter till texter på wolof. (Tang, 2007.) 
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Så här skriver Patricia Tang i sin bok Masters of The Sabar om mbalax-

musikens uppkomst.  

 

As singers turned to their native language of Wolof, the music also began to 

change. Traditional Wolof drums were introduced into the lineup and bands 

such as Étoile de Dakar and Super Diamono moved away from Spanish 

melodies towards a faster, more percussion-based dance music dubbed 

mbalax. Étiole de Dakar was one of the first to introduce the tama (small 

talking drum) into it’s lineup. In 1977, géwël sabar master Aziz Seck of 

Super Diamono [see Figure 4.4, family tree] was the first to introduce the 

sabar into popular music (musique), a trend that was quickly adopted by 

other bands. By the late 1970s and early 1980s, Youssou N’Dour had 

championed this transformation of traditional sabar parts to electric 

instruments. By this time, mbalax bands consisted of lead vocals, sabar, 

electric guitars, horns, kit drums, keyboards and often a tama drum. The 

close relationship between dance and sabar carried on from its roots in 

traditional sabar ensembles. As mentioned before, the mbalax bands were 

traditional sabar ensembles adapted for modern instruments, with the 

guitars and the keyboards transforming the percussion parts and creating a 

rhythmic, highly danceable mbalax sound.  

Det var så mbalax föddes och blev en symbol för ett självständigt och 

kulturellt rikt Senegal. Man började också ge dricks till sångarna på samma 

sätt som man gjorde till grioterna och dansarna börjad ta in sabardanssteg 

till mbalaxen.  

 

Under 80- och 90-talet fortsatte mbalaxen att växa och började även nå ut 

till en internationell publik genom sångare som Youssou N’Dour och mer 

folkmusik inspirerade Baaba Maal och Cheikh Lô. Under nittiotalet kom 

musikscenen att breddas med nya riktningar som folk, neo-traditional, 

rap/hip-hop, jazz fusion, rock-mbalax och salsa-mbalax. (Tang, 2007.)     

Youssou N’Dour tillsammans med sitt band Super Étoile de Dakar är den 

artist som nått störst framgång genom mbalax musiken och har krönts med 

titeln ”King of mbalax”.  

 

Det finns också en stil som kommit at kallas för mbalax ”pure et dur”, det 

vill säga den rena och hårda mbalaxen. Den stilen har fokuserat till stor del 

på sabaren och de starkt synkoperade keyboard- och gitarr-delarna.  

Denna stil är inte lika gångbar för den internationella publiken. Ibland har 

sångaren Youssou N’Dour fått kritik för att ha anpassat sin musik för att 

passa en västerländsk publik under sina turnéer utanför Senegal då 

mbalaxen och dess rytmer kan upplevas som svår för en publik som inte är 

van vid dessa. Mbalax och sabar betonar ettan och trean i en takt med ett 

”diskantljud” i form av slapp-ljud på sabar eller kantslag/virvel på trumset  

medan i västerländsk musik är det slag två och fyra som för det mesta har en 

stark diskant i form av t.ex. ett virvelslag. Det är detta som kan kännas ovant 

när man lyssnar på mbalax och sabar i början. Bas-ljud kommer också oftast 

på synkop vilket är ovanligare i västerländsk tradition. 
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Mbalaxmusiken bygger också mycket på sången och det är på grund av att 

man befinner sig i en muntlig tradition. Det betyder att samhället har genom 

tal och sång fört vidare traditioner, historia och kultur från generation till 

generation. I ett sådant samhälle får det talade ordet en stor betydelse. 

Senegal är till 90% muslimskt och det märks tydligt i mbalaxmusiken då 

man ofta tackar och lovordar olika viktiga religiösa personer i sången.   

 

Här är några av de mest kända senegalesiska mbalax-artisterna sedan några 

år tillbaka inom ”pure et dur” stilen: Pape Diouf, Titi, Salam Diallo, Alioune 

Mbaye Nder, Thione Seck ,Waly Seck, Viviane Chidid, Omar Pene, Pape 

Thiopet, Assane Ndiaye, Mbaye Dieye Faye, Coumba Gawlo, Ida Samb.  

 

 

 

 

 

  



17 

 

4.3 Marimba - Yamaha 

DX7IID 

Ett mycket karakteristiskt 

instrument och sound i framförallt 

dagens mbalax är 

marimbakeyboarden. 

Instrumentet är egentligen inte 

någon marimba utan en synt som 

spelas på ett mycket rytmiskt sätt 

med vissa specifika ljud. Synten  som används är en Yamaha DX7II, vilket 

är den andra generationen av den kultförklarade DX7 synten som kom 1983. 

II:an kom 1987 och kunde spela två ljud samtidigt i ”Dual mode” som D:et i 

namnet står för, vilket också används i mbalax. Som en del av mitt 

utforskande av mbalaxmusiken har jag försökt ta reda på så mycket som 

möjligt om dels synten och de ljud som används och hur man spelar. Jag 

visste sedan tidigare att DX7an används i mbalax men att det var just DX7II 

som användes upptäckte jag först genom att ha sett den i många videos.  

 

Marimbaspelstilen är mycket rytmisk och har kanske vissa likheter med 

sättet man spelar piano inom salsa med sina pianotumbaos.2 Vänsterhanden 

spelar ofta en basfigur med mycket oktav- och kvint-hopp. Likt spelsättet på 

sabaren kommer basen ofta på synkop. Högerhanden spelar ofta ett 

synkoperat upbeat komp med olika variationer. Båda händerna tillsammans 

efterliknar nästan en sabarensemble med trummorna stämda harmoniskt. 

Händerna spelar mycket fristående från varandra 

 

På DX7:an kan man som sagt lägga två olika ljud i lager på varandra i Dual 

mode. För att få ett tjockare marimbaljud lägger man samma marimbaljud i 

lager ett och två. Här är tre exempel på hur marimban kan låta i de 

vanligaste rytmerna kaolack, leumbeul och barambaye. Det finns två 

specifika marimbaljud som är de absolut vanligaste. Kaolack och 

barambaye exemplet använder här det ljudet som förekommer mest. Jag vet 

inte om det heter något men patchen på LCD-displayen visar namnet Seye 

Nokos. Nokos är en av stämmornar man spelar på thiol-trumman. Leumbeul 

exemplet spelas här med det andra ljudet som marimbaspelaren Pa Suso 

kallar för tama-son (tama ljudet) som låter lite mer träigt. Det ljudet är en 

mix av två olika ljud på varandra. Dessa exempel har jag gjort i datorn.  

 

Marimba Kaolack - Marimba Leumbeul - Marimba Barambaye 

 

 

Fortsättningsvis är det alltså marimba på DX7:an jag syftar till när jag 

skriver om marimba och inget annat. 

 
2 Här är ett exempel på en piano-tumbao i modern kubansk salsa stil eller timba som det 

också kallas. https://youtu.be/WN1XE6VVaTI?t=31s 

http://www.nikolasviisanen.com/mp3/marimba_kaolack.mp3
http://www.nikolasviisanen.com/mp3/marimba_leumbeul.mp3
http://www.nikolasviisanen.com/mp3/marimba_barambaye.mp3
https://youtu.be/WN1XE6VVaTI?t=31s
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Jag kan passa på att nämna några kända marimbaspelare:  

Habib Faye - Före detta basist i Youssou N’Dours band. 

Papis Konateh - Spelar bland annat med Pape Diouf och är producent. 

Paul Diouf - Bor i Frankrike med egen studio som heter Mbir 

Ibou Mbaye - En av de absolut bästa på marimba. Spelat och spelar med 

många olika band och projekt.  

 

Här är två videoexempel med videos på hur marimba spelas. 

1. https://youtu.be/Z-sC1-AyHEU 

2. https://youtu.be/uR8B-p8DbNQ 

 
4.4 Andra mbalax instrument 
 
Genom att ha titta på många mbalax-livevideos har jag också kommit att 

titta på övriga syntinstrument som ofta används i mbalaxband. Ett vanligt 

element är användandet av ytterligare syntar utöver marimban. Dessa syntar 

spelar ofta t.ex. stråk-pads, orgel, leadsynthljud och syntbrass. Padsen ger 

ofta en vissa nostalgisk och kanske episk touch till musiken. Stråk-padsen 

ger också ett fylligare sound till musiken.  

 

Vanliga syntar som används är: 

 

Korg Triton 

Korg Triton Extreme 

Korg Triton LE 

Korg Triton Pro X 

Korg Triton rackversion 

Korg Kross  

Roland Fantom X7 

Yamaha Motif XF och XS serien 
 

Vad gäller övriga instrument så är det vanligt med femsträngad elbas som 

ger tillgång till mörkare toner och ger möjlighet till variationer i register i 

basfigurerna.  

4.5 Sabar- och mbalax-element 

Vanligt förekommande element:  

1. Tempoförändring – det är vanligt att man ändrar tempo från ett långsamt 

till snabbare. Även tvärtom förekommer. 

2. Breaks – För variation är det vanligt att man använder olika typer av 

breaks. 

3. Call and response – det är vanligt att melodier används i call and 

response. 

4. Rytmbyte – man byter ofta till en annan rytm som kontrast och 

stämnings höjare.  

https://youtu.be/Z-sC1-AyHEU
https://youtu.be/uR8B-p8DbNQ
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5. Taasou – rytmiserat tal som är vanligt i sabar och mbalax. Här är två 

exempel med folk som gör taasou tillsammans med instrumentet bongo.  

https://youtu.be/jR3wReCtXSY 

https://youtu.be/YOT8xmRixA4 

6. Ackordföljder – det finns många typiska mbalax-ackordföljder. 

7. Fermat på ett ackord start – typiskt sätt att börja en låt.  

8. Vanliga tempon: Kaolack 155-170bpm – Leumbeul 155-190bpm  

barambaye 125 – 170bpm 

 

5. Metod 

5.1. Analys av videos, låtar och sabarmaterial  

För att får syn på de olika parametrarna och elementen i mbalaxmusik och 

även delvis sabarmusiken bestämde jag mig för att skriva ner de element 

som jag stött på genom att ha spelat, lyssnat och plankat den här musiken.  

Utöver det har jag analyserat live-videoklipp från hela konserter med 

mbalaxband för att se hur man skapar variation i ett konsertformat. 

5.2. Sarbarspel och dansklasser 

Jag har spelat sabartrummor 

sedan våren 2011. Genom att 

spela sabar har jag lärt mig mer 

om rytmerna i sabar och 

mbalaxmusiken och har kommit 

den under skinnet så att säga då 

sabaren är dess grund. Jag har 

också tagit danslektioner främst 

för att jag verkligen gillar dansen 

och uttrycket i dansen. Dansen har gett ytterligare en vinkel till att se och 

uppleva den här musiken ifrån. Dansen kan vara utmanande och krävande 

då det är stora rörelser man ska utföra och timingen är väldigt viktigt för att 

det ska synkronisera tillsammans med trummorna. 

5.3. Skriva låtar med datorn 

Jag har länge tyckt om att ha datorn som redskap när jag skriver musik. Jag 

tycker om att höra resultatet i form av en färdig demo. Jag brukar börja med 

att kanske programmera trummor eller ett marimbakomp för att sedan 

genom improvisation spela in melodier och andra instrument. Efter det 

kanske jag går in och städar i midi-inspelningen så att allt sitter någorlunda 

rytmiskt.  

https://youtu.be/jR3wReCtXSY
https://youtu.be/YOT8xmRixA4
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5.4 Börja med ackord eller rytm. 

När jag övar trombon finns det ofta ett el piano/piano i rummen på KMH. 

Jag har vissa grunder i pianospel och tycker att det är kul och sitta och spela 

i pauserna när jag övar trombon. På vissa el pianon finns också en 

inspelningsfunktion och ibland använder jag den till att spela in vanliga 

marimbakomp och ackordföljder. Många av låtarna har börjat genom att jag 

har hittat en sjyst ackordföljd som jag har spelat på marimba vis.  

 

 

6. Undersökningen 

6.1 Översikt  

HT14 

- Spelade sabar på sabardansklass en gång i veckan.  

- Såg Fonko på SVT Play, upptäckte Hakim. 

- Köpte en DX7IID + fick tag på rätt ljud. 

- Började ta marimba-lektioner med Pa Suso. 

- Polyrytmikensemble, spelade in låten Sardin. 

- Gick på konsert med TITI.  

- Organiserade konsert på Ethiostar 

 

VT15 

- Spelade ibland på två dansklasser i veckan. 

- Soulfunk ensemble. 

- Stråkarrangeringskurs, Skrev låten Five Step och spelade in stråk och 

grund. 

- Gick på konsert med Waly Seck på sommaren. 

 

HT15 

- Spelade periodvis mycket sabar med Davide från folkmusiken. 

- Tog sabarlektioner med Babacar. 

- Tog trombonlektioner med Carlos Perez i Köpenhamn. 

- Fick i uppgift att skriva en låt i veckan. Gjorde 9 låtidéer. 

- Övade marimba. 

- Bokade in spelningar på Just Africa butiken och African Jazz Club. 

- Gick på konsert med Pape Diouf.  

 

VT16 

- Bestämde examenskonsert till 1 April i Stora salen. 

- Hade konsert på Just Africa 28/2 och African Jazz Club 19/3. 

- Fortsatte med sabarlektioner med Babacar. 

- Examenskonsert. 

- Skriftlig reflektion. 
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6.1.1 Hösten 2014 

Denna höst började jag att spela sabar på dansklass. Detta gav en intressant 

inblick till kopplingen mellan sabartrumspelet och dansen och uttrycket från 

första parkett. Jag fick också uppleva hur fysiskt sabarspelandet kan vara då 

det krävs styrka, teknik, uthållighet och ett avspänt spelsätt för att orka spela 

en längre stund. Det tog ibland hårt på händerna. Jag fick ofta blåsor och 

mindre blödningar i fingrarna av att spela på dansklass. Men det var också 

väldigt roligt och utmanande.  

 

Sedan jag började lyssna på mbalaxmusik har jag alltid förundrats över de 

ofta ganska komplexa arrangemangen i låtarna. Hur skapas dessa låtar och 

arrangemang? Vilka är det som skriver låtarna och hur produceras de?  

Hösten 2014 visades dokumentärserien Fonko på SVT Play som handlade 

om musikrevolutionen i Afrika, där klubbmusik blandas med traditionella 

rytmer. Del 2 av 3 handlade om musik från Västafrika och där presenterades 

olika artister och producenter från Senegal och även Gambia. En av dessa är 

Hakim Abdulsamad3, en amerikansk producent bosatt i Gambia. Han har 

producerat väldigt många av Gambias och Senegals största artister 

framförallt inom hiphop. I inslaget berättar han om hur han uppfunnit en ny 

typ av mbalax som han kallar för boombalax som blandar mbalax med hip-

hop beats och reggae. Efter att ha sett inslaget med honom letade jag upp 

honom på internet och hittade hans Youtube-kanal där man kunde se många 

videoklipp där han var i processen att producera och spela in låtar för t.ex. 

Youssou N’Dour och Viviane Chidid (Youssou N’Dours syster). Det var 

intressant att få en liten inblick i varifrån just vissa låtar kommer ifrån.  

 

Jag började också leta efter en DX7II:a att eventuellt köpa själv. Jag hittade 

en till slut på blocket som jag köpte men det visade sig att det specifika 

marimba-ljudet inte fanns på den och att det inte heller var ett av 

fabriksljuden. Som tur var lyckades jag komma i kontakt med Pa Suso, en 

Gambier i Stockholm som spelar just mbalaxmarimba. Han sa att han hade 

det riktiga ljudet på ett minneskort. Jag bestämde träff med honom och det 

slutade med att jag valde att ha honom som lärare i marimba. Han tog med 

sig det rätta ljudet och vi kopierade över det till min DX7:a. På kortet hade 

han flera andra ljud som jag också kände igen från mbalaxlåtar. De var 

ganska lika men med ett lite mer träigare sound som han kallade för tama. 

Tama som i talkingdrum. Att spela med det rätta ljudet ger verkligen en 

speciell feeling till spelandet. Klaviaturen i DX7:an lämpar sig väl till den 

här typen av spel då det har ett lätt anslag och studsar därför lätt tillbaka. 

När jag frågade Pa Suso om ljudet så sa han att det troligen är någon 

Senegales som tillverkat dessa ljud. Detta är ganska intressant att veta då 

DX7:an är en relativt gammal synt och inte helt lätt att själv programmera. 

 
3 Hakim Abdulsamad – Amerikansk sångare, musiker och producent. Var med i R&B 

pojkbandet The boys med sina bröder från slutet av åttiotalet. Numera bosatt i Gambia där 

han driver sitt bolag Sunland Music. Producerat ett stort antal artister i Västafrika.  

Hans Youtube-kanal finns här - https://www.youtube.com/user/HAKSTEAM 

https://www.youtube.com/user/HAKSTEAM
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Jag läste i doktorsavhandlingen ”Cosmopolitanism in Senegalese Urban 

Popular Music” av Timothy Roark Mangin att Herbie Hancocks användande 

av just DX7an inspirerade många Senegaleser under åttiotalet då jazz fusion 

och acid jazz var populärt. Senegalesiska emigranter tog sedan med sig 

DX7:an till Senegal där den snart blev en av huvudingredienserna i 

mbalaxsoundet. Pa Suso är en av de bästa på att spela just marimba i 

Sverige och även internationellt. Han har spelat med flera av de kända 

mbalaxartisterna från Senegal. Det var lite kul att vi tillsammans upptäckte 

att det är han som spelar i ett videoklipp som producenten Hakim hade lagt 

upp på sin Youtube kanal från ett rep på taket av Hakims hem i Gambia. Ett 

av mina favoritklipp med en liten sättning med bara elbas, elgitarr, 

marimba, trummaskin och sång. Klippet kan man se här: 

https://youtu.be/MltilrUqLrA  

 

Efter lite efterforskning våren 2016 hittade Davide Rodrigues från 

folkmusikinstitutionen en hemsida av en fransk musiker vid namn Jean 

Philippe Rykiel som berättar om hur just ljudet och marimban hamnade i 

Senegal och mbalaxmusiken i en intervju med musikern Habib Faye. Habib 

Faye som är basist och före detta musiker och musikalisk ledare för 

Youssou N’Dours band berättar om historien bakom hur synten och ljudet 

blev en grundingrediens i en hel musikgenre. Själva ljudet ska ha tillverkats 

av en fransk syntfantast vid namn Loy Ehrlich. Sidan är på franska och finns 

här: http://jeanphilipperykiel.com/Musique/synthe_negal/index.html 

 

Inom kursen polyrytmikensemblen gick vi igenom olika typer av polyrytmik 

under hösten och avslutade med att skriva varsin låt som sedan spelades in. 

Min låt skrev jag genom att utgå från en rytm som kallas för ardin och 

skulle kunna ses som en 5/8 rytm som senare i låten går över till en 12/8 

eller 6/8 feel med rytmen barambaye som grund. Udda taktarter 

förekommer inte direkt i sabar och jag använde ardinrytmen i den här låten 

mer som en underdelning till en vanlig 4/4 takts feeling. Melodin följer en 

5/8 underdelning medans kompet spelar 4/4. Sabaren i låten spelar ardin-

kompet över en åttatakters period som den i slutet får modulera för att passa 

in i perioden. Resultatet var ganska intressant och det är inte helt självklart 

att uppfatta en 5/8 underdelning i låten.  

 

Hur starkt de olika underdelningarna spelas påverkar vilken av dessa som 

känns som den dominanta och i det här fallet kanske det kunde vara en fråga 

om hur man mixar de olika rytmerna för att få polyrytmiken att framträda på 

olika sätt. Harmoniken var enkel och hämtad från en av ackordföljderna Pa 

Suso hade lärt mig. Vi gjorde två tagningar där en var tänkt att spelas in 

utan sabar som kunde läggas på i efterhand. I tagningen med sabar kom 

kompet och sabaren ifrån varandra under det intensiva pianosolot men 

underdelningen är mer eller mindre den samma så det upplevs inte helt 

självklart att vi hamnar ur fas. Snarare att rytmiken blir lite flytande och 

töjbar.  

 

 

https://youtu.be/MltilrUqLrA
http://jeanphilipperykiel.com/Musique/synthe_negal/index.html
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Efter ett möte med min handledare Lisa Ladberg kom vi fram till att jag 

skulle försöka styra upp en konsert med mitt mbalaxband NJAWARA i 

december 2014. Tanken var att göra lite av en terminsavslutning för alla 

stans sabardansare. Det skulle vara en del med bara bandet och avslutas med 

en sabardel. Vid detta möte så hade vi också pratat om att försöka se 

möjligheterna och det positiva i bandet istället för svårigheter och eventuella 

hinder. Det kändes vid den tidpunkten väldigt förlösande och jag gick direkt 

till en restaurang som Lisa hade rekommenderat för att höra om de var 

intresserade av detta arrangemang. Det var Restaurang Ethiostar vid 

Rådmansgatan. Bemötandet var mycket positivt och vi bestämde ett datum 

direkt. Jag var mycket positivt överraskad och detta var egentligen den 

första riktiga spelningen jag bokat med det här bandet. Inställningen från 

mig var att detta skulle vara något som vi gjorde som en rolig grej och att 

det inte låg några större pengar i det.  

Jag fick ihop bandet och två rep vilket fick räcka. Jag valde de lättare låtarna 

ur vår repertoar och satte ihop två set, vilket blev totalt tio låtar. Tanken var 

att försöka skriva några eller någon ny låt för denna konsert. Tiden sprang 

iväg och det blev till slut en ny låt som var ganska mycket jazz och funk 

inspirerad. Det var en instrumental låt med fokus på solon. Som helhet gick 

konserten mycket bra. Lokalen var väldigt fin och gav en mycket fin 

inramning till det hela. Sabardelen efter konserten upplevdes dock som 

alldeles för stark av ägaren då vi var sex stycken trummisar och vi fick 

runda av efter en stund. 

6.1.2 Våren 2015 

Under våren fortsatte jag att spela sabar och marimba. Jag spelade på två 

olika dansklasser i veckan och deltog även vid tre olika tredagars workshops 

med gästande dansare. Jag fortsatte att sätta mig in i marimbaspelet och 

gjorde flera intressanta upptäckter utifrån materialet från lektioner med Pa 

Suso och sådant jag plankade från Youtube. Jag experimenterade med att 

spela dessa rytmer på trombon, bland annat genom att spela in ett helt 

marimbakomp bestående av enbart mig själv på trombon. Det gav 

intressanta utmaningar registermässigt på trombonen att spela stora hopp 

framförallt i det lägre registret med många oktavhopp. Jag planerade att 

försöka skriva ner dessa marimbarytmer i noter för att reda ut för mig själv 

hur dessa skulle noteras och för att även göra de spelbara för andra. Jag har 

också experimenterat med att spela lite mer avancerade ackord med 

marimbarytmer. T.ex. har jag testat att spela dominantackord med flera 

färgningar. Där finns möjligheter att hitta något intressant att ha med till 

egna låtar.  

 

Under våren 2015 gick jag även en kurs som heter soulfunk-ensemble som 

fokuserade på att jobba med sväng och groove i detalj under längre jam-

pass. Det var väldigt kul och givande och läraren Andy Pfeiler spelade 

väldigt svängigt. Det påminde mig om att jobba med trombonen lite mer 

som en slagverkare. Att bara spela väldigt konsistent sina blåsfraser i time 

och med groove under längre tid tror jag är ett väldigt bra, roligt och 

effektivt sätt att jobba med timing som blåsare. Det är också så jag tror de 
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afrikanska musikerna har blivit så grymma i sitt groove och time. Något de 

naturligt gör genom att många evenemang håller på långa stunder. 

6.1.3 Hösten 2015 

I min handledning med Lisa Ladberg fick jag i uppgift att börja skriva en låt 

i veckan för att få igång låtsskriveriet och förhoppningsvis få klart 

materialet till konserten i god tid. Jag skrev låtar under nio veckor och 

låtarna blev olika klara beroende på hur mycket jag hann göra varje vecka. 

Ibland kunde det vara frustrerande att fastna med en låt idé som det inte 

riktigt ville bli något av eller som jag inte visste hur den skulle fortsätta. Det 

kunde vara svårt att motivera sig till att lägga tid på att sitta och försöka 

skriva en låt när man knappt kom någonvart med det. Det blev såklart alltid 

något. Jag skrev låtarna som demos i datorn och skickade sedan till Lisa på 

fredagarna. Det var ett bra sätt att tvinga sig att komma igång och tre av 

låtarna blev tillslut låtar som jag hade med på examenskonserten. I början 

kallade jag de bara mbalax låt 1 och 2 och så vidare. Senare fick jag hitta på 

riktiga namn till låtarna men då kunde det vara lite knepigt att hålla koll på 

vilken låt som var vilken efter namnbytena.  

 

I mina funderingar kring vilken sättning jag skulle försöka jobba med hade 

jag i början av andra året kommit in på spåret att försöka göra om det stora 

NJAWARA-bandet till en kvartett eller möjligen en kvintett. Jag hade 

funderat kring hur man kan få med det viktigaste med så få musiker som 

möjligt för att göra bandet lättare att jobba med. Sedan skulle man kunna 

köra med det stora bandet när det fanns möjlighet. Tanken var att försöka 

testa att köra med trombon, marimba, elgitarr och en sabartrummis. 

Marimban som har både basfunktion i vänster hand och ackordfunktion i 

höger skulle täcka upp avsaknaden av bas. Jag hade blivit inspirerad bland 

annat genom det här videoklippet https://youtu.be/qPKD4oJYIsE från 

Hakims Youtube-kanal där musiken består av enbart marimba och sabar 

men det täcker upp väldigt mycket av mbalax-soundet och med lite gitarr 

och trombon skulle man ha ganska många möjligheter fortfarande.  

 

Jag bestämde mig senare att försöka sätta ihop några rep för att testa detta. 

Jag hade då haft en idé om att ha med min marimbalärare Pa Suso på 

marimba och en sabartrummis som varit med tidigare på en av konserterna 

på Stallet. På elgitarr skulle jag ha med Jonathan Haraldsson som var med i 

NJAWARA-bandet och var väldigt positiv till bandet och musiken. Jag 

planerade in ett rep och hittade ett datum dock utan sabartrummisen. Jag tog 

med mig låten Five Step som jag hade skrivit under våren och vi fick ägna 

lite tid åt att gå igenom den med Pa då han inte läser noter. Det gick 

förhållandevis snabbt och marimba-delarna lät väldigt bra. Jag blev 

inspirerad och tyckte att det fanns potential i det här lilla formatet. Senare 

försökte jag styra upp flera rep och vi bestämde ett datum men när det var 

dags så dök sabartrummisen och marimbaspelaren inte upp. Det var förstås 

tråkigt men jag gav det en chans till och försökte styra upp ett nytt tillfälle 

att ses. Även då blev det strul och jag tappade lusten på att fortsätta att jobba 

vidare på den sättningen. Det blev en tråkig motgång och i kombination med 

https://youtu.be/qPKD4oJYIsE
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andra grejer tappade jag lusten under en period. Det fanns också tillfällen 

där jag youtub:ade lite väl mycket och det kändes som att jag måste hitta en 

balans i att hitta inspiration till att faktiskt få saker gjorda. I december 

började jag titta lite på när och var jag skulle ha examenskonserten. Ibland 

tänkte jag att det var först nu jag började komma in i den här musiken och 

att ha ett halvår till hade inte skadat. 

 

 Att se den nya skolan byggas fick en ibland att tänka att det vore ju häftigt 

att göra konserten där med den nya lilla salen som verkade väldigt lovande. 

Samtidigt tänkte jag att om jag inte gör klart examensarbetet nu i vår så är 

det stor risk att saker blir hängande och kanske inte blir klart alls. Så jag höll 

mig till planen att få till allt under våren. Jag visste också efter min 

kandidatexamen att det skriftliga arbetet hade tagit sin tid och att det vore 

bra att försöka ha lite marginal efter konserten att skriva fram tills att det ska 

lämnas in. 

 

Jag behövde fortfarande någon som spelade marimba och jag visste inte 

riktigt vem som kunde vara intresserad av att sätt sig in i det. Av en slump 

hade jag redan i våras sett på Facebook att en person som jag spelat med för 

många år sedan hade varit i Senegal och att det var någon som frågade i 

kommentarerna om han hade kollat in marimba grejer när han varit där 

vilket han hade. Detta var John Runefelt som hade varit i Senegal och jag 

tog kontakt med honom och sa att det vore kul att ses och bara snacka lite 

marimba och jamma lite. Detta var på våren 2015 men det var först på 

hösten som vi lyckades få till ett möte. Jag tog med min DX7:a till skolan 

och vi satte oss och jammade i ett övningsrum och snackade lite marimba-

grejer osv. John hade bra känsla för marimba spelet och hade också spelat 

en del salsapiano som är liknande vilket var positivt.  

 

Vi sågs en andra gång i december och jammade. Då spelade John trumset 

och jag marimba. John som är lite av en multiinstrumentalist sa att han 

redan spelar ganska mycket keyboard och att han är kanske mer intresserad 

av att spela trumset i mbalaxstil. Jag som var på jakt efter en 

marimbaspelare visste nu inte om jag hade någon som var intresserad nog 

och villig att sätt sig in i detta. Under julen åkte John till Senegal igen och 

jag fick fundera vidare och släppa det för tillfället. Ovissheten om hur jag 

skulle gå vidare fick mig ändå genom tips från Lisa att försöka boka in 

några spelningar till våren för att ha något att jobba emot och att motivera 

musiker att vara med på t.ex. examenskonserten. Jag tog kontakt med 

butiken Just Africa där jag hade sett att det ibland gjordes livekonserter och 

även med Hotell Hellsten och deras African Jazz Club där jag hade spelat en 

gång tidigare. Båda var positiva och jag blev lovad två datum under våren 

innan jul.  

 

Jag hade också valt att ta lektioner med en kubansk trombonist som bor i 

Köpenhamn som heter Carlos Perez. Jag mötte Carlos i samband med en 

konsert som jag gjorde med ett salsaband som hette Orquesta Pomo våren 

2012. Carlos kom då och vickade för Peter Fredriksson. Vi hade ett 
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produktionsrep dagen innan konserten och jag minns att Carlos satte sig i 

pausen och började spela congas och piano och jag tyckte att han spelade så 

bra och inspirerande att det satte sig i minnet.  

 

I mbalaxmusiken förekommer det inte så mycket trombon men det jag 

tyckte kunde vara i närheten av den typen av musik var ju den kubanska 

musiken och då tänkte jag att Carlos skulle vara en perfekt lärare att ta 

lektioner för. Jag flög till Köpenhamn och jag mötte upp Carlos i hans hem 

där vi började lektionen med att spela congas vilket jag tyckte var helt 

perfekt. Att förstå och få känslan för musik genom slagverk tror jag är ett 

bra sätt att komma in i känslan av en tradition som bygger mycket på just 

slagverk och en annan rytmik än den man är van vid. Sedan överförde vi 

vissa idéer till trombon och vi jobbade med att improvisera till enkla 

bakgrunder som Carlos snabbt gjorde på sin Ipad i Garage band. Vi jobbade 

bland annat med att turas om att kompa och att improvisera. I 

improvisationen fick jag tipset att använda olika snabba trioler och blanda 

dessa.  

 

Jag presenterade också sabar- och mbalaxmusiken till Carlos lite snabbt för 

att se om vi kunde hitta något som kunde länka ihop dessa på något vis. Det 

var inspirerande att se hur starkt Carlos hade timingen i sig och han 

berättade hur han som ung hade fått spela mycket congas när han växte upp. 

Under våran andra lektion fick jag en idé om att göra en bakgrund som jag 

spelade in på hans Ipad med ett midiklaviatur. Det var en marimbafigur där 

jag använde ett C13 #9 #11 som gick till Fm9. Jag spelade dessa i rytmen 

leumbeul vilket jag tyckte var passande då vi jobbade just med trioler och 

leumbeul är väldigt triolbaserat. Den typen av färgade ackord är inte vanliga 

i mbalaxmusiken så det var något jag hade experimenterat med själv lite. Vi 

spelade till bakgrunden sedan och Carlos kom ganska snabbt på en melodi 

till låten som passade väldigt bra. Melodin använde sig mycket av 

dimskalan vilket var passande till ackordet. Jag spelade in melodin och 

sparade iden för att eventuellt använda mig av senare.  

 

Förutom allt detta fortsatte jag att öva marimba, ta sabar-trumlektioner med 

Babacar och gick också på konsert med mbalax-stjärnan Pape Diouf som 

kom till Stockholm med sitt band. Min sabarlärare Babacar Ndiaye kände 

också sabartrummisen Bakane Seck som spelar med Pape Diouf. Samma 

dag som konserten ringer Babacar och säger att han behöver en mbeung 

mbeung och jag blev lite fundersam men valde att hämta en av mina 

trummor och tog den till Nalen där konserten skulle vara. Där fick jag se 

hela bandet förbereda sig för soundcheck. Jag blev lite fundersam varför 

min mbeung mbeung behövdes där. Hade inte Bakane Seck någon egen 

mbeung mbeung? Tillslut fick jag höra att den skulle komma senare. Väl på 

konserten så spelade Bakane på min mbeung mbeung i början tills han efter 

ett tag bytte till en annan mycket större mbeung mbeung. Jag vet inte varför 

men så var det. Babacar var också med och spelade ibland vilket var kul att 

se.  
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Som sagt hade jag börjat ta lektioner med Babacar vilket var väldigt roligt 

då han spelar bra och lär ut på ett lugnt sätt. Ibland fanns förstås svårigheter 

i kommunikationen då han inte pratar så mycket svenska men jag fick 

försöka köra på min begränsade franska så gott det gick. Vi jobbade med 

olika rytmer och en del bakks. Ibland var det knepigt när vi skulle t.ex. spela 

en bakk som jag kunde lite sedan tidigare och Babacar spelade den men lite 

annorlunda. Då fick jag försöka bryta ner den i delar men det var inte alltid 

lätt. Han lärde ofta ut på en väldigt hög nivå och snabbt. Helst skulle man 

snappa upp allting väldigt snabbt. Där tänkte jag att ok jag kanske inte lär 

mig allt nu men jag kan spela in det och kolla på det senare men också att 

det med tiden blir enklare och att man får se det som mängdträning och 

hjärngympa.   

6.1.4 Våren 2016 

Direkt efter nyår så fick jag en idé om att jag måste nu ganska snabbt få 

klarhet i hur landet ligger till med de kommande spelningarna på Just Africa 

, African Jazz Club samt examenskonserten. Det var på söndagen 3:e januari 

som jag bara helt enkelt bestämde mig för att fråga alla de som tidigare varit 

med i NJAWARA-bandet hur det såg ut med t.ex. 1 eller 2:a april. Jag hade 

sedan tidigare kollat med gitarristen Jonathan på 8:e eller 9:e april men då 

kunde inte han och inte jag själv så det gick ju bort. Jag visste att deadline 

var 17:e april så att ha konserten i god tid skulle ge bättre marginal till det 

skriftliga.  

 

Jag tyckte också att det var bra att boka in spelningarna och 

examenskonserten så att jag skulle bli sporrad att komma igång och få saker 

gjorda med tydliga mål. Jag hade också tidigare under hösten pratat med en 

tjej som heter Demet Ozturk som organiserat sabar-dansworkshops med lite 

olika dansare från Köpenhamn bland annat. Hon hade haft en idé om att ta 

hit en dansare och artist som heter Bamba Gueye som är bosatt i Tyskland. 

Tanken hade också varit att vi kunde organisera det i samband med min 

examenskonsert och att han då kunde var med på konserten. Vi hade bollat 

lite datum och första helgen i april var ett tänkbart alternativ. Jag mailade 

alla musiker och kollade läget och fick klarhet i vilka som kunde och inte 

kunde. Det var ett antal som inte svarade och det upplevde jag som ganska 

irriterande. Jag påminde flera gånger och fick ihop ett kärngäng som jag 

skulle klara mig med. Jag tog kontakt med konsertproduktionen och 

samtidigt som jag hade kollat att stora salen var ledig. Det blev den 1 april.  

 

Jag hade en idé om att göra konserten med både publik och band uppe på 

scenen. Den 15 januari skulle det hållas en konsert med den dukningen i 

stora salen så att jag kunde se hur det skulle fungera. Jag var under första 

veckan ganska stressad och förstod inte varför vissa fortfarande inte hade 

svarat. I ett ryck tog jag fram affischen till konserten från en gammal bild 

från min andra gambiaresa och en affischgrund som jag hade sedan min 

första examenskonsert. Bilden var inte perfekt men jag tänkte att den var 

ganska personlig och passande så det fick bli den. Jag gjorde ett eget 
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provtryck och sedan gick jag med den till repro för tryck. Affischen blev 

helt ok och i samma veva gjorde jag också ett Facebook event. Jag var 

väldigt uppe i varv nu och kände en viss osäkerhet huruvida jag hade dragit 

igång allt förhastat och kände att nu kanske allt bara rasar senare för att jag 

gör snabba förhastade beslut. Jag kände igen stressen från mitt 

kandidatarbete och den påverkar ofta min sömn och jag blir lätt orolig och 

tänker för mycket på saker vilket kan ta ganska mycket energi. Här fick jag 

dock bra stöd från min trombonlärare Sven Berggren som hoppade in med 

handledning istället för Lisa som var bortrest.  

 

Tanken med konserterna på Just Africa och African Jazz Club var att det 

skulle i alla fall till viss del kunna motivera musikerna till att göra 

examenskonserten utan någon ersättning och även få möjlighet att testa 

låtarna live innan själva examenskonserten. Ett ytterligare stressmoment var 

att jag inte hade fått ihop alla musiker till alla spelningarna. Gitarr saknades 

till spelningen på Just Africa men det var bara att lita på att det ordnar sig.  

John hade nu kommit tillbaka från Senegal och jag hade frågat om han ville 

vara med på de här konserterna och om han kunde tänka sig att spela 

marimba även fast han helst ville spela trumset. Jag hade också tänkt att 

man kunde byta på någon låt där jag själv spelar marimba och John går över 

till trumset. John tackade jag och jag hade fått ihop en grupp som verkade 

lovande. Nu tipsade Sven Berggren mig om att försöka få ihop ett första rep 

så snart som möjligt för att testa gruppen. Till repet skulle det räcka med ett 

par låtar för att få ett hum om hur bandet låter och fungerade. Att igen 

behöva jaga alla musiker för att hitta en reptid var stressande. Första repet 

gick helt ok och jag fick en bild av bandet. Känslan var positiv. 

 

Den första konserten på Just Africa var lördagen den 28:e februari. 

Akustiken där är lite knepig med stengolvet men det gick ändå 

förhållandevis bra men det blev starkt och det är svårt att undvika med 

sabar. Jag hade köpt öronproppar som publiken fick ta om de ville. 

Konserten gick bra och det var ett lyckat arrangemang. Vi spelade en 

blandning av egna låtar blandat med ett antal cover-låtar som jag hade 

plankat sedan tidigare. Konserten filmades och i handledning med Lisa 

tyckte hon att låtarna där jag leder bandet med mina egna låtar var de som 

blev bäst och det var kul och bra positiv feedback att höra som jag tog med 

mig. Konserten på African Jazz Club blev också lyckad. Där hade vi dock 

ingen möjlighet att repa med alla så det fick gå lite på rutin. Även den 

konserten filmades och jag kunde genom att ha tittat på den göra små 

justeringar och ta upp saker med bandet.   

 

Efter de två första konserterna var det dags för examenskonserten. Jag hade 

hela tiden haft en idé om att konserten skulle vara bara egna låtar. Samtidigt 

märkte jag hur tiden rann iväg och att jag skulle behöva få till låtarna snabbt 

om det skulle vara möjligt. Efter att kollat möjligheterna till rep märkte jag 

dock att det inte skulle finnas tid till att repa in speciellt mycket nya låtar. 

Det hela stressade mig mycket. Vid det näst sista repet fick jag med mig två 
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nya låtar. Den ena var låten Baye Fall där jag skulle spela marimba och 

Timbalax som var låten som jag hade börjat skriva med Carlos. I slutet av 

repet fick jag tipset från trummisen Robin att släppa ambitionerna att skriva 

nya låtar och istället fokusera på att var utvilad till konserten. Vi skulle klara 

oss på de fem egna låtarna samt två gamla egna låtar plus Ndakarou av 

Youssou N’Dour. Min långa lista av låtar att skriva blev tillslut ersatt av en 

lista med låtar som redan fanns. Timbalax var den låten som var nyast och 

som jag fick minst tid att kolla in själv. Utöver det så ville jag få med en del 

med sabar till konserten. Jag lyckades få till en lektion med Babacar två 

dagar innan konserten och vi körde lite av det vi hade jobbat med tidigare 

och så lärde Babacar mig bakken Goana. I resultatdelen beskriver jag vidare 

hur konserten gick och reflekterar kring resultatet. 

6.2 Kreativa processen – Att skriva låtarna 

6.2.1 Five Step  

Demo Lyssna här 

Element: Fermat på ackord vid start, tempobyte, breaks, call and 

response, byte av rytm, bakk, byte av ackordföljd.  
 

I början av vårterminen 2015 bokade jag in en studiotid för att ha 

möjligheten att spela in en eller flera låtar. Datumet blev den 22/5 och 

tanken var att skriva en egen låt och spela in den genom att lägga alla 

instrument som separata spår med NJAWARA bandet. I detta fanns också 

en tanke att sätta sig in i inspelningsprocessen av att spela in mbalaxlåtar. 

Dagens mbalaxlåtar har ett ganska slickt, tajt och producerat sound med 

mycket syntar, stark sabar och rytmfokus. Ett slags pop-ideal där musiken 

ska låta mycket och vara medryckande. Instrumenten är närmickade och 

inspelade en och en för att få kraft och tydlighet.  

 

Jag har genom videos fått ett litet hum om hur det kan tänkas gå till när 

mbalax låtar spelas in. Jag valde att försöka att spela in till en bakgrund. 

Låten kom sedan att bli samma låt som jag gjorde för min 

stråkarrangeringskurs. Där var idén att använda stråket lite mer perkusivt 

och kanske på liknande sätt som i kubansk musik där stråk fått en roll som 

påminner mer om en blåssektion. Att låten blev en och samma med 

stråkarrangeringskursen var dels för att jag märkte att det blev ont om tid att 

hinna skriva två olika låtar och att de faktiskt gick i samma tonart och 

fungerade tillsammans även om jag till en början skrev de som två olika 

låtar. Låten fick arbetsnamnet Giant Five Step (en blandning av ordet ”five 

step” även kallad ”cinq temp” på franska eller bara sabar, som är ett 

danssteg som är centralt inom sabar och mbalax och vid ett tillfälle 

http://www.njawara.com/wp-content/uploads/2016/02/Five_Step.mp3
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experimenterade jag med att spela marimba i en ”Giant Steps” 4 liknande 

ackordcykel även om just detta inte kom med i den här låten). Senare bytte 

jag namnet till bara Five Step.  

 

Låten börjar med ett moll ackord som ligger rubato. Sabartrummor och 

övriga spelar lite fritt över det. Det vill säga ”fermat på ackord” start. Detta 

byggs upp och landar där låten sedan kommer igång i tempo. Under 

inspelningen fanns dock ett klick under den delen för att underlätta att sikta 

in ettan till takten där låten börjar a tempo. I den här låten gjorde jag en 

tempoökning från 130bpm till 162bpm under fyra takter. 1:30 in i låten 

kommer lite breaks med nya ackord som är mer färgade. Det är här som 

man går över till den andra låten som jag hade skrivit. Call and response 

används i flera ställen av låten t.ex. genom att melodin svaras av en 

stråklinje eller liknande. Jag gör ett rytmbyte två gånger i denna låten dels 

vid 1.40 som återgår till raka åttondelar (kaolack) 1.53 som vid 2.16 återgår 

till leumbeul (12/8). I låten finns en bakk som jag har gjort själv med 

inspiration av en bakk som heter feu reu rew (originalet finns att höra vid 

avsnittet med bakkexempel) med tillhörande taasou: Vid 2.16 börjar denna 

del. Sången hann vi inte spela in men den tänkta textidén till bakken kom till 

mig dagen innan inspelningen. Feu reu rew bakken lärde jag mig inför en 

dansklass under våren 2015 där jag hade blivit ombed att spela den. Det var 

då en ganska ny bakk. 

 

Originaltexten går så här: Galay feu-reu-rew  

 

Min text med samma rytm: Let’s go Nja-wa-ra (goun goun gou gou gou), 

eller  Tai ta charara (goun goun gou gou gou)  

 

Låten byter ackordföljd vid ett antal ställen för variation. I flera delar av 

låten byts dels ackordföljden och groovet till viss del. Låten slutar med ett 

ösigt leumbeul parti som är öppet för solon och call and response-bygg. 

Slutet har utvecklats med tiden genom att nya idéer har kommit fram. När vi 

har kört låten live har vi inte haft några stråkar och då har jag själv spelat 

några av stråkmelodierna på trombon.  

 

6.2.2 Sunland 

Demo lyssna här  

Element: Break, fyra takters fraser,  call and response, tempobyte, 

bakk, byte av ackordföljd.  
 

Sunland är inspirerad av melodier från att ha lyssna på musik av Hakim. Det 

är framförallt efter tempobytet som de melodierna kommer. Efter det är det 

 
4 Giant Steps – Är namnet på ett album med jazzsaxofonisten John Coltrane från 1960. 

Titelspåret Giant Steps använder sig av en speciell ackordföljd som också kallas för ”The 

Coltrane changes”.  

http://www.njawara.com/wp-content/uploads/2016/02/Sunland.mp3
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bas-solo (som inte finns på demot) och till det kommer blåsbakgrunder. 

Solot leder in i ett parti där man tar ner allting först till bara stråkpads och 

bas för att sedan bygga upp med trombon riff och senare marimba, tillbaka 

in i ett mbalax-groove. Innan slutet kommer ett trombon-solo som leder in 

till slutbreaket som är samma som vid tempobytet tidigare i låten.  

 

6.2.3 Middle Bi 

Demo lyssna här 

Element: Barambaye, break, fyra takters fraser,  tempobyte, bakk, byte 

av ackordföljd, kontrasterande dynamik. 
 

Den här låten börjar med barambaye som går över till snabb kaolack. I den 

första delen med barambaye har jag använt mig av ackordföljder som jag 

har känt som stiltypiska. Även i melodin har jag försökt närma mig 

traditionen. Direkt vid övergången till det snabba kommer en del med en 

melodi som är inspirerad av prickar som jag hört bland annat spelas av Waly 

Seck och hans band. Det är prickar som liksom kommer på ”ett-å” och ska 

markeras starkt av både sabar och trumset. Här finns ett exempel liknande 

prickar från låten Bégueléne av Waly Seck: 

https://youtu.be/II25BeHACdg?t=8m40s.  

 

Senare i låten har jag avsiktligt lämnat delar där det inte finns någon melodi 

på fyra takter för att tillåta att bandet fyller i t.ex. med sabar eller någon 

synt/gitarr melodi.  I delen med Kaolack avslutas melodin med en sabarfras 

som jag lärt mig från Babacar som markerar ett avslut. Tanken var att både 

sabar och melodi skulle spela den.  

 

Senare kommer en del där man går ner till halvtempo feeling, tar ner 

dynamiken och färgar ackorden. Här kom jag på att man kunde göra en lite 

bluesig eller jazzig melodi som kontrast. Efter att ha repat den så bestämde 

jag att melodin kommer bara när man väljer att sluta låten. Då spelar man 

melodin som går över tillbaka till det snabba mbalax-groovet och ut i kodan 

med ett lite rubaterat slut. 

6.2.4 Timbalax 

Demo lyssna här  

Element: Leumbeul, marimba  

 

Den här låten är alltså den låten som jag och Carlos började på i 

Köpenhamn som jag sedan avslutade veckan innan examenskonserten. 

Låten i sig är ganska jazzinfluerad med sin harmonik och form. Jag hade fått  

ett tips från min trombonlärare Sven Berggren att skriva en b-del till den. 

Jag satte mig och hittade lite sköna moll-nio-ackord som gick till altererade 

dominant-ackord. Jag försökte överföra det till marimban och lyckades hitta 

ett sätt att spela det genom att lägga kvarter i en viss omvändning i 

http://www.njawara.com/wp-content/uploads/2016/02/Middle_Bi.mp3
https://youtu.be/II25BeHACdg?t=8m40s
http://www.njawara.com/wp-content/uploads/2016/02/Timbalax_1.1.mp3
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högerhanden. Till det skrev jag sedan en melodi. Till den här låten ville jag 

ha med en koklocka för att få en afrokubansk touch. Robin som spelade 

trumset hade en som jag fick låna och vi provade det på repet. Det var en 

utmaning och utifrån inspelningen från repet blev jag lite tveksam om det 

höll måttet. Men jag tänkte att jag bara behöver öva lite mer på det så ska 

det nog funka. Det knepiga var att förhålla sig till leumbeul groovet på ett 

bra sätt. Utmaningen i den här låten är att hålla marimbakompet stadigt.  

6.2.5 Baye Fall 

Demo lyssna här  

Element: Kaolack, call and response, tempobyte, rytmbyte, traditionell 

melodi.   

 

Till konserten ville jag gärna själv spela marimba på en låt och det var så 

den här låten var tänkt. Jag började skriva på den här låten veckan innan 

konserten. Början av låten bygger dock på en ackordföljd med eget 

marimbakomp som jag hade spelat och kommit på under våren. Jag tänkte 

att jag lika gärna kunde använda den till att skriva en låt och det passade ju 

bra om jag själv också skulle spela marimba på den. Till det kom jag på 

melodier som skulle spelas av både en synt och gitarr. De skulle spela lite 

som svar till varandra. Gitarrmelodin skrev jag genom att spela in den på 

datorn och det blev till viss del en rytmisk melodi som inte ens är möjlig att 

spela på gitarr. När jag höll på med den här låten och testade lite ackord så 

kom en melodi in i mitt huvud som jag kände igen som en traditionell 

melodi som Baye Fall-personer sjunger i Senegal och som också den 

kanadensiska sångerskan Ashley Maher har gjort en väldigt fin version av 

med lite jazziga ackord.  

I min version var det dock mer enkel harmonik. Jag letade upp videon och 

plankade melodin och märkte att den vore passande då Bamba Gueye 

faktiskt jobbat med Ashley Maher och till och med är med i videon till den 

låten och dansar. Jag tänkte att låten kunde ge utrymme till både Babacar 

och Bamba att ta mer plats. Jag ville också ha med en låt med en snabb 

leumbeul så jag bestämde att efter den kända melodin så skulle ett snabbt 

parti komma som byggs upp till ös. Här skulle syntpads ge bra kontrast i 

övergången. Jag valde också att gör ytterligare ett break-down där man tog 

ner låten för att byta groove till ett mer funkigare beat i halvtempo för att 

bygga till en sista final med ös. Jag bestämde inte allt i låten i förväg utan 

tänkte att vi får se vad och hur vi gör på repet.   

Här är videon med Ashley Maher – Small Boats. Vid 2:38 börjar Baye Fall 

melodin. https://youtu.be/0uv2N3BDtgY   

6.3 Bandet  

Inför mitt masterarbete hade jag som sagt sedan tidigare satt ihop ett 

mbalaxband dvs. NJAWARA bandet. Att arbeta med ett band med tio 

medlemmar var inte alltid lätt. Det kan vara svårt att hitta reptider och att få 

spelningar som ger ett hyfsat gage. Själva musiken kunde också vara en 

http://www.njawara.com/wp-content/uploads/2016/02/Baye_Fall.mp3
https://youtu.be/0uv2N3BDtgY
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utmaning för musikerna. Jag hade en idé om att göra bandet mindre 

samtidigt som ett stort band gav flera möjligheter musikaliskt och var 

kanske det format jag allra helst önskade om det inte var för de svårigheter 

det förde med sig. Tillslut så valde jag ändå att göra min examenskonsert 

med ett stort band med alla de instrument jag önskade. Eventuellt kunde 

man ha haft med ytterligare en elgitarr, blås eller kanske sång.      

 

Till examenskonserten hade jag följande sättning och musiker  

 

Nikolas Viisanen – trombon, taasou, sabar 

Sara Ohlzon - sång 

Jonathan Haraldsson - elgitarr 

Sebastian Bergström – keyboard (nordelectro + nordlead) 

John Runefelt – keyboard (marimba + x-station) 

Juan Patricio Mendoza - elbas 

Robin Cochrane - trumset 

Babacar Ndiaye - sabar 

Davide Rodrigues – sabar 

+ 

Gästartist, Bamba Gueye – tama, bongo, taasou och dans  

6.4 Bandledarrollen 

Ibland var det stressande att hålla i alla trådar och att planera rep med ett så 

stort gäng. Jag har funderat så här i efterhand också på vilka krav man kan 

ställa på sina musiker och hur man göra det tydligt så att alla förstår.  

 

En grej som jag upplevt som svårt är när folk inte svarar på frågor om 

huruvida de kan eller inte kan ett datum. Ibland blir jag väldigt irriterad över 

att folk inte svarar. Även efter fler påminnelser är det möjligt att folk inte 

svarar. Vid några tillfällen valde jag att fråga en annan person för att komma 

vidare. 

 

En annan grej som hände under planeringen var att jag inte fick något 

besked från en av musikerna om huruvida han kunde vara med eller inte och 

jag tänkte då att jag klarar mig utan honom då hans roll inte var bärande. Jag 

visste kanske inte hur jag skulle förhålla mig till det och försökte till viss del 

att inte tänka på det för mycket. Det som dock hände var att han ändå 

lyckades komma med på de två spelningar innan och även några av repen. 

Men i och med att han inte svarat så förhöll jag mig mot honom som att han 

inte skulle vara med. Det resulterade i att jag inte var tydlig med vad vi 

skulle spela och de detaljer som var viktiga att personen kollade in i låtarna. 

Det hade kanske varit enklast att göra klart i saken vid en viss punkt så att 

jag fick klarhet i vilka som faktiskt skulle vara med. Tillslut hörde personen 

av sig på självaste konsertdagen och sa att denna hade löst situationen med 

en barnvakt. Samtidigt fick jag höra från en annan i bandet att jag måste var 
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tydlig med personen då han ibland missar grejer i låtarna då han inte varit 

med på alla rep och så. I det redan stressade läget gjorde det mig kanske 

ännu mer förvirrad och jag blev lite förbannad på honom. Hur som helst så 

tror jag att det är bäst i fortsättning att försöka vara tydlig och även kräva 

tydliga svar från folk för att få ro i arbetet med att planera och styra ett band. 

Samtidigt så kanske man får räkna med att det dyker upp situationer som 

man inte har räknat med. 

7. Resultat 

7.1 Reflektion kring examenskonserten 

När jag tänker på konserten så blev den faktiskt väldigt lyckad. Jag hade ju 

tidigare under påskhelgen fått lite panik angående hur många låtar jag 

hunnit få klart under dessa två år. Det blev till slut totalt fem nya egna låtar. 

Jag hade väl tänkt mig ungefär tio nya egna låtar. Jag hade ju varit lite 

orolig att de egna låtarna inte skulle räcka till men till slut så blev det ett 

väldigt bra program med sabar i början och slutet samt två låtar som jag 

skrivit sedan tidigare och låten Ndakarou av Youssou N'Dour. Om man 

bortser från själva utförande så är jag väldigt nöjd med hur låtarna blev och 

med lite mer tid så tror jag att de också kan bli väldigt bra live. 

 

Det var framförallt i sin helhet som konserten blev lyckad. Visst fanns det 

saker som inte riktigt funkade eller som kunde gjorts bättre. Efter två eller 

tre låtar märkte jag att jag inte orkade hålla tonen riktigt. Jag blev orolig att 

jag inte skulle orka hela konserten. Det fanns dock partier i låtarna där jag 

kunde vila lite. Det gjorde att jag kunde återhämta mig och fortsätta spela. 

 

Jag hade medvetet valt att hålla vissa delar av låtarna ganska fria och öppna 

då jag tyckte att det passade musiken då det live skulle öppna upp för 

spontanitet och improvisation. Vad som också funkade bra var de öppna 

partierna med Bamba och Babacar. Partierna blev rätt svängiga och 

intressanta genom att de hittade på olika bakks, taasou och dans. Jag tror att 

min dans i första låten ”Five Step” satte an tonen i konserten från start på ett 

bra sätt.  

 

Jag hade också sedan i höstas planerat att i samband med konserten ha med 

gästartisten Bamba Gueye. Så blev det till slut och det funkade väldigt bra. 

Jag visste inte så mycket om Bamba sedan tidigare men jag litade på att han 

skulle ta sin plats i bandet. En vecka innan konserten frågade han om han 

skulle ta med något instrument och jag tänkte mig att sabartrummor har jag, 

så det skulle han inte behöva ta med. Jag tänkte att om han spelar tama så 

kunde han ta med den. Till slut så konverserade jag lite med honom på 

Facebook och han frågade om jag kände till ett instrument och skickade en 

bild på ett instrument som kallas bongo som är som ett stort tumpiano med 

en kalebass som resonanslåda och med tre sågblad som tungor. Han tog 

sedan med sig både tama och bongon. Han tog sin plats i bandet på ett 
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mycket bra sätt. Han både spelade talking drum, dansade, körde taasou och 

spelade bongon och det passade jättebra. Jag hade skickat låtarna till honom 

några dagar innan ifall han ville lyssna på dem. Han kommenterade och sa 

att det var fina låtar. 

7.2 Låtlista 

Här är en lista över låtarna och en liten reflektion kring resultatet. 

 

1. Sabarintro 

2. Five Step 

3. Sunland 

4. Middle Bi 

5. Timbalax 

6. Kine Lam 

7. Baye Fall 

8. Musique Bang 

9. Youssou N’Dour – Ndakarou 

10. Sabaroutro 

 

Länk till videospellista: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1hLcnI9zgActdaRn9bDRl4rsoH

QUDct 

 

1. Sabarintro  

https://youtu.be/HZXLCJOXesw 

Jag ville ha med en del där jag spelar sabar på konserten då jag ändå spelat 

så pass mycket sabar under dessa två år att det vore på sin plats att visa upp 

detta. Under senaste tiden hade jag dock inte haft tid att öva lika mycket och 

formen var inte alls samma som när jag spelade på en till två dansklasser i 

veckan. Dagarna gick och det var först två dagar innan själva konserten som 

jag fick till en lektion med min lärare Babacar och vi fick tillfälle att hitta på 

något att spela som vi kunde ha med på konserten. Vi hade på de tidigare 

konserterna på Just Africa och African Jazz Club spelat ett sabarintro som vi 

utgick ifrån och som började med Janimom som är en introduktionsfras som 

alltid spelas i början av ett sabar-event. Den efterföljs av en rytm som efter 

signal tas upp till en snabbare kaolack med lite call and response inslag och 

avslutas med en bakk som leder in till en del med rytmen musical som är ett 

samlingsnamn för rytmer som är mer öppna för kreativa idéer och 

nyskapande i jämförelse med de mer fasta traditionella rytmerna. Samtidigt 

kan musical också utgå från de vanliga rytmerna. Väl inne i musical så 

visade Babacar mig en bakk som faktiskt var populär just när jag åkte till 

Gambia och Njawara för första gången 2011. Den heter Goana och i 

Njawara kallade de den för Goana 2011 med en tillhörande dans som vi fick 

lära oss. Det var en bakk som jag inte hade spelat men vi gick igenom den 

och jag spelade in den för att jag inte lyckades lära mig den helt på lektionen 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1hLcnI9zgActdaRn9bDRl4rsoHQUDct
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1hLcnI9zgActdaRn9bDRl4rsoHQUDct
https://youtu.be/HZXLCJOXesw
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utan skulle kolla in den till nästa dag då vi skulle ha genrep. Även inlärande 

av bakks är något som jag upplever är lite av en färskvara då man lättare 

snappar upp nya bakks om man håller igång sabarspelandet och 

kontinuerligt pushar sig att lära sig nya bakss. Ibland kan inlärande vara 

ganska utmanande mentalt då bakksen ofta kan vara lite knepiga. Det blev 

tillslut ganska lite tid kvar för mig att lära mig Goana bakken och så här 

snart två veckor efter konserten märker jag att bakken först nu börjar sätta 

sig och kommer liksom fram ur minnet. Sabarintrot blev därför inte så bra 

som det kunde ha blivit om jag hade haft bara lite mer tid att lära mig 

bakken men det gick väl helt ok. Sabar-delen fick tyvärr inte den tid den 

hade förtjänat. 

2. Five Step  

https://youtu.be/4oEVXy90Tv8 

Jag märker att tonen inte riktigt vill komma så jag kicksar i starten och  

senare vid mitt solo. Det var svårt med medhörningen och jag försöker 

kommunicera med ljudtekniker att höja. Jag går också ibland närmare 

micken för att höra mig själv. Jag misstänker att sm57 micken som jag 

spelade trombon i fångar upp ganska mycket av det brassiga när man spelar 

rakt in i den. Därför är tonen lite brötig. I sin helhet gick låten bra men jag 

missar en del grejer vilket är synd. Bakken där jag kör taasou kunde vara 

mer effektfull om sabar hade hängt med fullt ut och kanske även trumset. En 

miss i sabaren vid ett av rytmbytena. Det märks att det inte har funnits tid att 

repa sabardetaljerna så mycket. Det beror också på vissa svårigheter att 

kommunicera när vi inte delar riktigt samma språk. Jag kör ett improviserat 

danssolo med takh si ripp bakken som Babacar hänger på som gick ganska 

bra.  

3. Sunland 

https://youtu.be/v2yv_jCSlWc 

Bra start. Har fortsatt svårt att höra mig själv. Vid övergången märker jag 

hur jag kommer av mig och att tonen inte vill hålla i sig, får kämpa för att 

komma vidare men det är kanske inget man märker som utomstående. I 

bassolot hänger jag på Bambas dansrörelser som känns roligt. Han är helt 

hemma i stilen och det är kul när han spelar någon bakk som Babacar direkt 

hakar på. Bra slut. 

4. Middle Bi 

https://youtu.be/je6elNYmjiQ 

Missar att komma in just i början men kommer in vid nästa insats. Märker 

hur tonen mer och mer sviker i melodin och jag tappar tonen nästan helt när 

det går högt vilket inte brukar hända. Får kämpa och kommer som tur in vid 

övergången till det snabba. Därefter går det lite bättre med melodin. Får vila 

när keyboardsolot kommer. Bra groove och bygg. Bra jazzdel med den 

jazziga melodin. Missar lite vid övergången när vi går över till slutet. Slutet 

funkar helt ok.  

https://youtu.be/4oEVXy90Tv8
https://youtu.be/v2yv_jCSlWc
https://youtu.be/je6elNYmjiQ
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5. Timbalax 

https://youtu.be/4OAVRTPqg1Q 

Sjyst stämning i början. Min melodipresentation börjar svajigt men blir lite 

bättre efter ett tag. Kom inte in till b-delen direkt, märker att jag är trött i 

ambisen. Tonen orkar inte svara riktigt, men det är bara att köra på. Rätt 

nöjd ändå med solot i b-delen när jag inte hunnit kolla in det speciellt 

mycket alls. Låten fortsätter och stämningen är rätt skön. Den här låten 

skulle med lite jam och rep kunna bli riktigt svängig och häftigt. Bra solon 

av John och Jonathan. Tycker att det blev rätt sjyst att koklockan byter rytm 

i slutet av koruset. Sjyst slut med Babacars sabarsolo. Sebastian fyller på 

med sjysta pads.  

6. Kine Lam 

https://youtu.be/Jkub1CWQbB0 

Vi börjar med ett långsammare tempo än vad låten brukar ha. Behaglig 

kontrast med den här lugna låten. Jag kommer av mig och spelar fel slut i 

temat lite innan mitt solo. Sjyst spontansång av Babacar. Mittendelen är en 

utmaning där marimban matar på med sin figur men det går hyfsat. Nästa 

del går helt ok förutom slutet där jag inte väntade mig ett slut ännu då vi 

ibland hållit öppet och jag istället spelar helt själv även fast det var så vi 

gjorde på soundcheck. Jag blir överraskad och hamnar lite off. Vi fortsätter 

och det blir ett fint slut med lite skönt bongo-spel av Bamba.   

7. Baye Fall 

https://youtu.be/7yzyaFtR19I 

Innan låten börjar testas tama micken och Babacar sätter igång ett beat. Jag 

tänker att vi lika gärna kan starta i farten. Det blir lite svajigt men John drar 

upp volymen på marimban som hjälper till att stadga upp det. Synt och 

gitarrmelodierna kommer tyvärr in helt fel och låten blir lite svajig och 

ingen vet riktigt vad som händer. Tempot känns också som att det hela tiden 

vill uppåt vilket känns lite stressat. Tillslut kommer vi in i Baye Fall 

melodin. Övergången till det snabba är lite kaotiskt men Robin håller ihop 

det bra. Mitt marimbaspel är lite ostadigt men det är bara att köra. Sedan blir 

det gitarrsolo och därefter kör Bamba och Babacar riktigt rolig taasou och 

dans. Det blir bland annat bakkar som na goore, khana nekh, rambakh (den 

vi dansar båda i början), cheikh ndiguel. Sen kör jag ett danssolo som 

avslutas med takk si ripp bakken.  

  

https://youtu.be/4OAVRTPqg1Q
https://youtu.be/Jkub1CWQbB0
https://youtu.be/7yzyaFtR19I
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8. Musique Bang 

https://youtu.be/4cvdgOSlHi8 

Lite osäker start. Något ostabila trombonsvar efter sång insatserna men helt 

ok. Bra ös mot slutet och kul med mer folk som dansar. Kunde kanske 

sträckt ut mer i mitt solo. Här körde jag lite rörelser och rop för att få igång 

publiken. Missar själv lite i dansen på na goore bakken då jag inte kört den 

på länge.  

9. Ndakarou 

https://youtu.be/0KLz5WY6b-0 

Helt ok start, bra trombon och gitarr melodier. Bra attityd i gitarr solo. 

Prickarna längre fram är lite stressade i gitarr. Kul med ännu mer dans med 

Bamba (syns inte då kameran är avstängd). Bra avslut med roliga rop av 

Babacar i slutet.   

10. Sabaroutro 

https://youtu.be/aC0hqQoaRbw 

Vi slutar med janimom som är den rytm man slutar och börjar med samt en 

avslutningsfras som man spelar helt i slutet av ett evenemang för att 

markera att man slutar.  

 

8. Slutsats 

8. 1 Reflektion kring musiken, processen och resultatet 

Här vill jag reflektera kring resultatet utifrån mitt syfte med detta arbete.  

Genom kursen ”konstnärlig forskningsförberedande kurs” med Sven 

Ahlbäck på folkmusikinstitutionen hade jag blivit inställd på att 

masterarbetet skulle närma sig konstnärlig forskning. Vad just konstnärlig 

forskning är och innebär är inte lika självklart som vad forskning inom den 

övriga vetenskapen är. Man kan väl säga att konstnärlig forskning är ett 

relativt nytt begrepp och diskussioner förs idag om hur man definierar det 

och hur den förhåller sig till den traditionella vetenskapen. Som jag har 

förstått det så finns det olika definierade ramar för vad konstnärlig forskning 

är både mellan olika länders musikakademier och även inom KMH. Så här i 

efterhand har det kanske inte framgått helt tydligt för mig till vilken grad 

mitt masterarbete skulle närma sig konstnärlig forskning och vetenskap. 

Ibland har det kanske skapat onödigt mycket frågor i mitt huvud.  

 

Rent konstnärligt hade det kanske varit enklare för mig att vara helt på det 

klara med hur pass ”vetenskaplig” ett masterarbetet på jazzinstitutionen 

skall vara. Ända fram till examenskonserten tänkte jag mycket på hur jag 

skulle presentera det skriftligt ur ett konstnärligt forskningsperspektiv. Den 

typen av inventering jag valde att göra är t.ex. mer av en vetenskaplig 

https://youtu.be/4cvdgOSlHi8
https://youtu.be/0KLz5WY6b-0
https://youtu.be/aC0hqQoaRbw
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karaktär. Jag färgades mycket också av att ha skrivit ett specialarbete inom 

pedagogisk påbyggnad-utbildningen där texten skulle vara rent 

vetenskaplig. Masterarbetet hos jazzinstitutionen skulle inte vara på 

vetenskaplig grund utan mer en konstnärlig skriftlig reflektion som får 

närma sig konstnärlig forskning. Mitt arbete har dock fått en mer 

vetenskaplig karaktär. I mitt fall hade man kanske kunnat önska att jag hade 

fått det klart för mig från början.  

 

Det som ofta hände när jag väl skulle skriva musik var att jag kände en slags 

skrivkramp eller motstånd till att skriva. Till viss dels berodde det kanske på 

att jag inte riktigt visste vilken sättning jag skrev för. Jag försökte göra 

bandet mindre och skrev utifrån den sättningen. I praktiken fick jag inte 

ihop en mindre grupp och arbetet stannade upp lite på grund av motgången.   

 

Jag blev också stressad av de konserterna som jag bokade in till våren 2016. 

De förde dock med sig möjligheten att få testa bandet live redan innan min 

examenskonsert vilket jag såg som positivt. Jag märkte med tiden att det 

gick åt mer tid än vad man skulle tro till att bli klar med nya låtar. Även om 

min ambition var att fånga upp och använda många olika element så blev 

det inte i den utsträckning som jag hade tänkt. Under hösten 2015 när jag 

skrev en låt i veckan fick jag ihop nio låtar men de var långt ifrån klara då. 

Idéerna finns förstås kvar. Det är lite synd att bara tre av dem kom med på 

konserten. Jag är dock väldigt nöjd med hur låtidéerna och alla låtar blev 

även fast det inte kom med.  

 

Hur påverkade det examenskonserten? När jag inte fick klart fler låtar så 

blev variationen kanske något begränsad. Det finns rytmer som jag 

funderade att använda men i slutändan inte hann. Jag fick koncentrera mig 

på att göra sådant som funkade och som inte var för svårt. Jag hade t.ex. 

planerat att skriva en luftig och dramatisk ballad som kunde vara mer 

kontrasterande mot de andra låtarna. Jag började på en sådan låtidé men 

tiden räckte inte till att göra klart den. Man kunde också ha skapat kontrast 

genom att göra en riktigt snabb låt. Idéer fanns till ytterligare fler låtar. Å 

andra sidan så tillförde gästartisten Bamba med element som jag är mycket 

glad över. Att han t.ex. spelade tama, dansade och gjorde taasou gav 

konserten en variation som är stiltypisk och som kom med i konserten utan 

att jag hade planerat för den. 

 

På så vis är inte heller en stor variation alltid nödvändig. Att jag planerade 

att skapa variation är en sak men huruvida det behövs är en annan. En del 

detaljer i syntspelet kom också med i konserten spontant från musikerna. 

Det visar  på att man inte alltid måste planera och skriva ut allting i noterna 

utan också kan ge plats för musikerna att tillföra sitt till låtar. Att ha gjort en 

demo i datorn är en sak. Att sedan repa låten från noter är en annan. Ofta 

blir slutresultatet lite annorlunda från demot. Musikerna lyssnar kanske inte 

alltid på demot i detalj eller till och med inte alls ibland. Ibland föredrar 

vissa musiker att lära sig en låt på gehör och då kan noter bli överflödiga.  
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Hur upplever jag min musik? Jag tycker att jag har närmat mig 

mbalaxmusiken på ett stiltroget sätt och jag har delvis kopierat vissa typiska 

ackordföljder för att få den rätta känslan i harmoniken. Samtidigt har jag 

experimenterat med lite mer jazzigare harmonik som i låten Timbalax. Det 

har i sin tur tagit musiken närmare jazzen men med mbalaxen som grund. 

Jag har också haft funderingar kring hur jag ska presentera den här musiken 

till publiken. Det är inget nödvändigt men t.ex. på Just Africa spelningen 

pratade jag lite mellan låtarna och berättade lite mer detaljerat kring hur jag 

kommit in i musiken och varifrån den kommer ifrån och så vidare. Det 

passade bra där med den publiken men på African Jazz Club passade det 

bättre att inte prata så mycket.  

 

Jag har även funderat kring min roll som frontperson och hur jag med 

trombonen leder bandet. Vanligtvis bygger ju den här musiken på sång och 

viss interaktion med publiken. Min musik är ju dock till största del 

instrumental där jag istället frontar med min trombon. Sedan så har jag 

också tänkt att jag kan ha en roll där jag kan prata bakks och interagera med 

publiken utöver trombonspelet. Det känns också naturligt när musiken i sig 

är dans- och festmusik att interagera med publiken verbalt. Ibland har jag 

funderat huruvida det funkar eller är tillräckligt att fronta med trombon. 

Med tiden har det känts mer och mer naturligt och jag har också fått positiv 

feedback från Lisa Ladberg min handledare och andra. Jag har också tittat 

på andra musiker som t.ex. Trombone Shorty 5som frontar med en trombon 

och jag tycker att det funkar och är häftigt när det görs bra. Det är också en 

roll som jag inte haft i andra band. Det som gör att jag kan fronta bandet på 

ett bra sätt är just att det är mina låtar och att jag verkligen tycker om den 

här musiken och uttrycket. Det blir liksom genuint.  

 

Något jag också funderade kring inför konserterna var hur man möter en 

publik som inte är van vid den här musiken. I Senegal vet publiken om att 

man kan komma och dans solo under en mbalaxkonsert och det blir en 

interaktion som bandet och publiken är bekanta med. Frågor som jag har 

ställt mig då är: Hur gör jag om det inte kommer några sabardansare?  

Svaret har efter konserten på Just Africa blivit att publiken ofta gärna vill 

delta och då kanske man får göra något som alla kan delta i genom att göra 

en rörelse eller något för att få med publiken eller att jag själv får vara den 

som dansar.  

 

På repetitionerna har det alltid varit ganska ont om tid. Det hade varit 

intressant att kunna sträcka ut i solopartierna ännu mer och se hur musiken 

utvecklas då. Jag tror att det skulle gå att bygga upp ytterligare intensitet 

 
5 Troy Andrews – Amerikansk multi-instrumentalist (främst trombon och trumpet) även 

känd som Trombone Shorty som är hans artistnamn.  
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och variation också genom att man i bandet bygger upp solon på olika sätt. 

Under examenskonserten så påverkades jag dels av att jag inte orkade hålla 

tonen och därför inte heller tog lika långa solon. Mbalaxmusiken har också 

naturligt i sig mycket call and response strukturer vilket jag har märkt när 

jag solar. Då har ofta Babacar ”konverserat” och fyllt i med fraser till mitt 

trombonspel.  

 

Något jag har övat med Sven Berggren på mina trombonlektioner är att 

försöka att gå utanför harmoniken. Jag har medvetet försökt att bryta gamla 

mönster genom att spela mer vågat och tagit mig utanför harmoniken. Vid 

ett tillfälle övade jag på att spela en trombonfigur lite som en sabartrummis. 

Jag spelade melodin om och om igen. Det ställer dock krav på timing och att 

tekniken gör det möjligt. Ibland har jag känt att min trombonteknik är 

begränsad och att jag inte riktigt utvecklas i den aspekten. Jag får ofta 

många olika idéer på saker att utveckla och blir kanske mer bred än djup i 

mina olika åtaganden. Med tiden har min tonbildning utvecklats och från det 

har även min rytmik och timing förbättrats. 

 

Trombonspelandet känns ibland som en börda också rent fysiskt. Det är 

något som jag kände redan under kandidatexamen att jag inte alltid orkade 

spela trombon. Sabar och mbalaxmusiken var det som fortfarande kändes 

roligt och höll gnistan vid liv. Under våren 2016 har jag nu fått det klart att 

tröttheten och verken i rygg och höft är på grund av att jag har en diagnos 

som heter Bechterew. Det är en slags autoimmun sjukdom som gör att man 

får inflammationer i leder i rygg och andra ställen. Det kändes skönt att få 

beskedet då jag under en lång tid haft aningar om att det troligen är just det. 

Det förklarar varför jag ibland varit så trött och fortfarande kan känna att 

trombonspelandet tidvis är lite tungt. Jag har dock en relativt mild åkomma. 

 

Hur uppfattar mina medmusiker musiken?  

Musikerna har varit positiva och tyckt att låtarna är sjysta och roliga att 

spela. Vissa delar har förstås också varit utmanande och inte helt lätta. 

Babacar som ju är traditionsmusiker har varit positiv och tyckte t.ex. att 

låten Baye Fall var viktig att ha med. Han hade en åsikt om hur jag ska 

signalera att vi tar ner dynamiken. Han tyckte att det var lite amatörmässigt 

att tydligt visa med händerna. Istället var det bättre med något tecken som 

var mer diskret. Jag kom på en lite mer diskret signal efter det. Babacar har 

också tagit sin roll på ett bra sätt genom att fylla partier med fraser där jag 

avsiktligt lämnat plats för just sådant. Gästartisten Bamba Gueye var också 

han mycket positiv och tyckte att det var fin musik och en fin blandning av 

stilar.    

 

Ibland i vissa sabarsammanhang har jag upplevt att det kan ställas höga krav 

på sabartrummisar sinsemellan. Attityderna har inte alltid varit lätta att ta.  

Det är nog något som finns i många traditioner med en inbyggd hierarki. 

Det har ibland fått mig att funder kring min roll i de här traditionerna. Jag 

har alltid tyckt om musiken också förstått att det ibland kan ställas höga 

krav på hantverket för att bli accepterad. Jag som är nybörjare och gäst i den 
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här kulturen vill visa respekt för traditionen samtidigt som jag oundvikligen 

gör fel ibland för att lära mig.  

 

Jag har också funderat kring min roll i att skriva och spela mbalaxmusik. 

Jag kan visserligen en del om det nu men jag är ingen expert och jag vet 

långt ifrån allt. Jag vill hålla mig ödmjuk inför den här musiken och inte tro 

mig vara en expert.  

 

I det stora hela gick konserten väldigt bra och innehöll alla de delar som jag 

skulle vilja ha med i ett ”Spectacle”.  
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